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นายจักรพงษ  จักราจุฑาธิบด์ิ
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม 2561
ป พ.ศ.

 งบแสดงฐานะทางการเงิน (หนวย : ลานบาท)

 รวมสินทรัพย

 รวมหน้ีสิน

 รวมสวนของผูถือหุน

3,251.20

1,197.14

2,054.06

2562
ป พ.ศ.

4,005.66

1,790.59

2,215.07

2563
ป พ.ศ.

5,719.85

3,109.99

2,609.86

 งบกําไรขาดทุน (หนวย : ลานบาท)

 รายไดจากการขายและการใหบริการ

 รวมรายได

 กําไรข้ันตน

 กําไร (ขาดทุน) กอนหักคาใชจายทางการเงิน

          และคาใชจายภาษีเงินได

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป

 กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

1,404.24

1,421.85

525.39

354.24

227.68

0.37

1,694.86

1,710.32

695.78

412.93

252.81

0.42

1,655.38

1,701.74

743.29

559.70

312.47

0.51

อัตราสวนทางการเงิน 2561
ป พ.ศ.

 อัตรากําไรข้ันตน  (%)

 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%)

 อัตรากําไรสุทธิ  (%)

 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน   (%)

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%)

 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน  (เทา)

37.41

25.23

16.00

11.73

7.13

0.58

2562
ป พ.ศ.

41.05

24.36

14.78

11.84

6.97

0.81

2563
ป พ.ศ.

44.90

33.73

18.36

12.95

 6.43 

1.19
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ



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

ใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต รวมถึงธุรกิจจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ และธุรกิจใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณา

และประชาสัมพันธสินคาทางสถานีโทรทัศนท้ังระบบผานดาวเทียม (Satellite) ซ่ึงเปนสถานีโทรทัศนของกลุมบริษัท 

และระบบดิจิตอล ท่ีบริษัทฯ ซ้ือเวลาจากสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล บริษัทฯจดทะเบียนกอต้ังเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 

2556 โดย นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ  ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมตนเทากับ 1,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 

10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ปจจุบันนายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ และครอบครัวเปนท้ังผูถือหุนรายใหญ (ณ 

31 ธันวาคม 2561 ถือหุนรอยละ 67.54 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว) และเปนผูบริหารของบริษัทฯ

 ธุรกิจท่ีบริษัทฯดําเนินการเร่ิมแรก คือ ธุรกิจจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ อาทิเชน สินคาดีวีดีชุด (Box set) 

เส้ือย้ิมใหพอ น้ําด่ืมตราภัทรพัฒน เปนตน ซ่ึงเปนสินคาและผลิตภัณฑภายใตสิทธ์ิของบริษัทฯ เจเคเอ็น แลนดมารค 

จํากัด (“JKN Landmark”) (เดิมช่ือ บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จํากัด) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีนายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ และ

ครอบครัวสุธีสถาพร (ครอบครัวนายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ) เปนผูบริหาร และถือหุนท้ังจํานวน JKN Landmark 

เคยประกอบธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต รวมถึงจําหนายสินคาและผลิตภัณฑอ่ืนๆ กอนท่ีจะเปล่ียน

เปนประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชน การใหเชาอาคารสํานักงาน ในป 2557 และเน่ืองจากนายจักรพงษ จักราจุฑา

ธิบด์ิและครอบครัวเล็งเห็นวาธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีดําเนินการภายใต JKN Landmark มี

โอกาสเติบโตสูง เน่ืองจากเปนชวงท่ีอุตสาหกรรมโทรทัศนในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญ คือ รัฐบาลเปด

โอกาสใหบริษัทตางๆ รวมประมูลใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล ดังน้ัน เพ่ือเปนการรองรับการ

เติบโตและขยายในธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต นายจักรพงษและครอบครัวสุธีสถาพรจึงดําเนินการ

ขายลิขสิทธ์ิคอนเทนตของ JKN Landmark ใหกับบริษัทฯ เพ่ือดําเนินธุรกิจ ต้ังแตเดือนมีนาคม 2557 เปนตนมา

 ภายหลังบริษัทฯดําเนินธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ซ่ึงบริษัทฯไดทุมเทในการศึกษาและมี

การลงทุนซ้ือและนําเขาลิขสิทธ์ิคอนเทนตหลากหลายข้ึนและตอบสนองความตองการของผูชมในประเทศและตาง

ประเทศ อาทิเชน ลิขสิทธ์ิคอนเทนตประเภทซีรีส การตูน ภาพยนตร สารคดี เปนตน เพ่ือรองรับการเติบโตของความ

ตองการลิขสิทธ์ิคอนเทนตของผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนทุกระบบ ผูประกอบธุรกิจเผยแพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตผาน

ระบบวิดีโอออนดีมานด (Video On Demand หรือ VOD) ผูประกอบธุรกิจเผยแพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตในรูปแบบโฮม

เอ็นเตอรเทนเมนท (Home Entertainment) อาทิเชน ดีวีดี (DVD) และบลูเรย (Blu-ray) ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทฯ

ใหบริการและจําหนายเปนลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีซ้ือและนําเขาจากเจาของลิขสิทธ์ิโดยตรงท้ังจากเจาของลิขสิทธ์ิในตาง

ประเทศ อาทิเชน เกาหลีใต อินเดีย จีน ฟลิปปนส และสหรัฐอเมริกา เปนตน และบริษัทในประเทศท่ีไดรับสิทธ์ิจาก

เจาของลิขสิทธ์ิในตางประเทศ

 นอกจากธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต และธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ บริษัทฯยังมีรายไดจาก

ธุรกิจใหบริการและจําหนายเวลาทางสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล ซ่ึงเปนเวลาท่ีบริษัทฯไดรับจากเจาของสถานีโทรทัศน

โดยตรง นอกจากธุรกิจของบริษัทฯตามระบุขางตน  บริษัทฯมีบริษัทยอยท้ัง 4 บริษัท ท่ีบริษัทฯถือหุนท้ังจํานวน และ

ประกอบธุรกิจ ดังน้ี บริษัทยอยจํานวน 2 บริษัท ดําเนินธุรกิจ 1) ธุรกิจใหบริการเวลาเพ่ือประชาสัมพันธและโฆษณา

สินคาหรือผลิตภัณฑทางสถานีโทรทัศน ระบบผานดาวเทียม (Satellite) ชองรายการ JKN Dramax และ 2) ธุรกิจ

ตัวแทนจําหนายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศนใหกับกลุมบริษัท 3) ธุรกิจสถานีโทรทัศนรายการขาวเศรษฐกิจ ภายใต

ช่ือ JKN-CNBC และ JKN NEWS และ อยูระหวางศึกษาธุรกิจ คือ  ธุรกิจสถาบันฝกอบรมบุคคล คณะบุคคล

/นิติบุคคล 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

6
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดมีการกําหนดมีวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย รวมท้ังกลยุทธการดําเนินธุรกิจ 

โดยมีสาระสําคัญดังน้ี

วิสัยทัศน (Vision)

พันธกิจ (Mission)

เปนผูนําในอุตสาหกรรมการจัดจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตของประเทศไทยสูสากลและนําเขาคอนเทนตช้ันนําจากตางประเทศ

1. เปนผูนําดานการนําเขาคอนเทนตแบรนดคุณภาพระดับโลกมาสูประเทศไทย

และประเทศกลุม CLMV

2. เปนผูนําดานการพัฒนาคอนเทนตไทยใหเผยแพรและจัดจําหนายสูสากล

3. เปนผูนําในการสรางแรงบันดาลใจใหแกประชาชนดานการใชชีวิต

ซ่ึงเปรียบเสมือนการเปนหนาตางโลกของคนไทย ผานเร่ืองราวท้ังสาระ

และบันเทิงเพ่ือใหทุกคนไดเห็นโลกกวางและสรางวิสัยทัศน

เปาหมาย (AIMS)

กลยุทธ (STRATEGY)

1. เปนผูนําดานการนําเขา และจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตระดับโลกในประเทศไทย

2. เปนตัวแทนในการเผยแพรคอนเทนตท่ีมีคุณภาพภายในประเทศไปสูระดับสากล

3. สรางการเรียนรูและสงเสริมวัฒนธรรมท่ีดีผานคอนเทนตระดับโลก

(1) สิทธ์ิเผยแพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตผานการออกอากาศทางสถานี

โทรทัศน

ดิจิตอล (DTT : Digital Terrestrial TV)

(2) สิทธ์ิเผยแพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตผานการออกอากาศทางสถานี

โทรทัศน

ระบบเคเบิลและดาวเทียม (Cable & Satellite)

(3) สิทธ์ิเผยแพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตในโรงภาพยนต (Cinema)

(4) สิทธ์ิเผยแพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตทางระบบชองสัญญาณทาง

อินเตอรเน็ต หรือระบบวิดีโอ ออนดีมานด (VOD : Video On 

Demand)

(5) สิทธ์ิเผยแพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตในรูปแบบสินคาและผลิตภัณฑท่ี

เก่ียว

เน่ืองกับคอนเทนต (Merchandise)

(6) สิทธ์ิเผยแพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตผานส่ือส่ิงพิมพ (Publishing) 

เชน หนังสือพิมพ แมกกาซีน และพอคเก็ตบุคส (Pocket Book)

(7) สิทธ์ิเผยแพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตในระบบขนสงสาธารณะ เชน รถ

โดยสาร ประจําทาง รถไฟ เรือ และเคร่ืองบิน ซ่ึงปจจุบันบริษัทฯ ไดรับ
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เพ่ือบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุงเนนกลยุทธ 3 ดาน ไดแก

 1. กลยุทธดานราคา โดยบริษัทฯ เปนผูนําเขาและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตสําเร็จรูปช้ันนําซ่ึงซ้ือและนําเขา

จาก เจาของลิขสิทธ์ิหรือผูไดรับสิทธ์ิโดยตรง และจําหนายใหกับผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนท้ังระบบดิจิตอลและระบบ

ผานดาว เทียม รวมถึงบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายแผน ดีวีดี บลูเรย หรือโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท (Home  

Entertainment) และวิดีโอ ออนดีมานด (Video on Demand หรือ VOD) ซ่ึงการกําหนดราคาจะมีความแตกตางกัน

โดยพิจารณาถึงชองทาง การออกอากาศ ขอกําหนด ในการออกอากาศ และคุณภาพของคอนเทนตท่ีจําหนาย

 2. กลยุทธดานการตลาด โดยเปนบริษัทนําเขาและจําหนายคอนเทนตสําเร็จรูปท่ีมีความหลากหลายทันตอ

กระแส นิยมและเหมาะกับผูชมทุกเพศ ทุกวัย

 3. กลยุทธดานการจําหนาย โดยการเปนบริษัทท่ีไดรับสิทธ์ิจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีครอบคลุมชองทางการ

เผย แพรท้ัง 7 ชองทาง ไดแก 



2556
ป พ.ศ.

 จดทะเบียนกอต้ังบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 ภายใตช่ือ “บริษัท เอสทีจีซีพี จํากัด” ดวยทุนจด

ทะเบียน เร่ิมตนเทากับ 1,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาท่ีตราไว หุนละ 100 บาท

 ไดรับมอบหมายจากบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จํากัด (ปจจุบันเปล่ียนช่ือเปน บริษัท เจเคเอ็น แลนดมารค 

จํากัด หรือ JKN Landmark) ในการบริหารและจัดการเผยแพรสารคดี “My King ในหลวงของเรา”  ซ่ึงเปนสารคดี

ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือ เปนการเฉลิมฉลอง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษาของ องคพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โดยสารคดีดังกลาวเปนการทํารวมกับ National Geographic ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ไดรับมอบหมายจาก JKN Landmark ในการบริหารและจัดการจําหนายเส้ือ “ย้ิมใหพอ” ซ่ึงเปนเส้ือตรา

พระราชทานแหงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ท่ี JKN Landmark ซ้ือจากมูลนิธิชัยพัฒนา

 ไดรับมอบหมายจาก JKN Landmark ในการดูแลการจัดจําหนายน้ําด่ืมตรา “ภัทรพัฒน” ซ่ึงเปนตรา

พระราชทานแหงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรายไดจากการจําหนาย JKN Landmark นํา

เขาสมทบโครงการ สรางความรูและสงเสริมอาชีพเกษตรกร ตลอดจนโครงการพระราชดําริ 

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

ภาพยนตร สารคดี “My King” ในงาน MIPCOM ณ ประเทศฝร่ังเศส

 27 พฤศจิกายน 2556 ไดรับพระบรมราชานุญาตใหเปนผูผลิตภาพยนตรสารคดี “The People’s King 

ในหลวงในดวงใจ” รวมกับ History Channel 

 วันท่ี 9 ธันวาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 5/2556 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 

1,000,000 บาทเปน 5,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 40,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 

บาท เพ่ือเสนอขายตอผูถือหุนเดิมเพ่ือนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ 
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ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ 



2557
ป พ.ศ.

 วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ เปล่ียนช่ือจาก “บริษัท เอสทีจีซีพี จํากัด” เปน “บริษัท เจเคเอ็น ลิฟว่ิง จํากัด”

 เดือนมีนาคม 2557 รวมกับกระทรวงการคลัง และ National Geographic ผลิตและจําหนายภาพยนตร

สารคดี พรอมเหรียญกษาปณชุด “พุทธามหากษัตริย”

 วันท่ี 2 เมษายน 2557 บริษัทฯ ไดกอต้ัง “บริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จํากัด” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจ 

สถาบันฝกอบรมใหกับบุคคล คณะบุคคลและนิติบุคคลดวยทุนจดทะเบียนเทากับ 1,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 

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

ปจจุบันบริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จํากัด อยูระหวางศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจดังกลาว

 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 9/2557 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 

5,000,000 บาท เปน 100,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 950,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 

บาท เพ่ือเสนอขายตอผูถือหุน เดิมเพ่ือนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ 

 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ เปล่ียนช่ือจาก “บริษัท เจเคเอ็น ลิฟว่ิงจํากัด” เปน “บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จํากัด” 

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

การซ้ือหุนจากผูถือหุนเดิมซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญและผูบริหารของบริษัทฯ โดยเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 70 ของทุน จด

ทะเบียนของบริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท จํากัด ท้ังน้ี ทุนจดทะเบียนของบริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท จํากัด เทากับ 

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

     บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท จํากัด เปนบริษัทยอยท่ีต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจตัวแทนจําหนาย 

เวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียมของกลุมบริษัท และสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลซ่ึงกลุมบริษัทซ้ือมา

จาก ทางสถานีระบบดิจิตอล ท้ังน้ี บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท จํากัด เร่ิมประกอบธุรกิจในไตรมาส 1 ป 2559 โดยเปน

ตัวแทน จําหนายเวลาโฆษณา ของชองรายการ “JKN Dramax” ซ่ึงเปนชองรายการของกลุมบริษัท

 วันท่ี 14 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 21/2557 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 

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

100 บาท
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วันท่ี 25 กันยายน 2557 

  บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียม โดยการเชาสถานี 

โทรทัศนของบริษัทท่ีเก่ียวของกันกอนจะขออนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทร 

คมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพ่ือประกอบธุรกิจกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนสําหรับใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

(กิจการ ท่ีไมใชคล่ืนความถ่ี) ท่ีไมมี โครงขายเปนของตัวเอง ชองรายการ “JKN Dramax” ในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2559

  เขาซ้ือหุนของบริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จํากัด จากผูถือหุนเดิม ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญและผูบริหารของ 

บริษัทฯ ภายหลังการเขาซ้ือหุน บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จํากัด
  เขาลงทุนในหุนสามัญของ “บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด” โดยเปนการซ้ือหุนจากผูถือหุนเดิม ซ่ึงเปน

ผูถือหุนรายใหญและผูบริหารของบริษัทฯ ภายหลังการซ้ือหุน บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุน จดทะเบียนของ

บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด ท้ังน้ี ทุนจดทะเบียนของบริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด เทากับ 1,000,000 บาท แบงออก

เปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาท่ีตราไว  หุนละ 100 บาท 

  เขาลงทุนใน “บริษัท เจเคเอ็น ดิจิตอล จํากัด” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจชอง สถานีโทรทัศน 

ประเภทขาว ดวยทุนจดทะเบียนเทากับ 1,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 

บาท บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวน รอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

  ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 6/2557 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด 

จาก 1,000,000 บาท เปน 100,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 990,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 

บาท  เพ่ือเสนอขายตอผูถือหุนเดิมเพ่ือนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ 

 วันท่ี 7 ตุลาคม 2557 ไดรับพระราชานุญาตเชิญพระฉายาลักษณ และภาพพระราชกรณียกิจ จัดทําสารคดีชุด My 

Queen – พระราชินีของเรา ความยาว 120 นาที เพ่ือเผยแพรทางสถานีโทรทัศนดาวเทียม และพระพระราชานุญาตจัดทํา 

เปนหนังสือประกอบดีวีดีสารคดีรวมกับเนช่ันแนล จีโอกราฟฟก สหรัฐอเมริกา

 วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดทําสารคดีชุด “King Bhumibol of Thailand 

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

 วันท่ี 27 มกราคม 2558 ไดรับพระราชทานพระฉายาลักษณ ภาพพระราชกรณียกิจ และพระราชทาน พระรา

ชานุญาต ทําสําเนาวีดิทัศนพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจดานตางๆ ไปจัดทําสารคดี ชุด “My Princess – สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ เจาฟาประชาชน” โดยนําเน้ือหาของสารคดีดังกลาวจัดพิมพเปนหนังสือ แผนดีวีดีและ เผยแพร

ทางสถานีโทรทัศนท้ังในและ ตางประเทศ ภายใตเคร่ืองหมายการคาของ National Geographic 

2559
ป พ.ศ.

 วันท่ี 15 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 มีมติอนุมัติท่ีสําคัญ ดังน้ี

 1) อนุมัติการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปล่ียนช่ือเปน “บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด 

(มหาชน)”

 2) อนุมัติการเปล่ียนมูลคาหุนท่ีตราไวจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท สงผลใหบริษัทฯ มีจํานวนหุน

สามัญ จาก 2,000,000 หุน เปน 400,000,000 หุน

 3) อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เปน 257,500,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ เพ่ิมทุน

จํานวน 115,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายตอประชาชน ทําใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพ่ิม

ข้ึนเปน  257,500,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 515,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท

 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 มีมติอนุมัติออกหุนกู (Bond) คร้ังท่ี 1/2559 

จํานวน 2 ชุด มูลคารวม 400 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 6.25 ตอป หุนกูดังกลาวเปนหุนกูชนิดระบุช่ือประเภท 

ไมดอยสิทธิ มีประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู และมีอายุ 2 ป การออกหุนกูดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียน และ

คืนเงินกูระยะส้ันใหกับสถาบัน การเงิน เปนหลัก

 ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ขายหุนท่ีถืออยูสวนหน่ึงใหแก บริษัท มีเดีย คิงส จํากัด ซ่ึงทําให บริษัท มีเดีย คิงส จํากัด 

เขาถือหุนในบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัท มีเดีย คิงส จํากัด เปนบริษัทภาย

ใต การควบคุมของ นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ 

 วันท่ี 30 เมษายน 2558 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุนสามัญของ บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท จํากัด จากผูถือหุนเดิม 

ซ่ึงเดิมนายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ และผูท่ีเก่ียวของถือหุนโดยตรง และ/หรือ มีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว ภายหลัง

การ เขาซ้ือหุนบริษัทฯ จะถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุน จดทะเบียนของบริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท จํากัด

 วันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 เปล่ียนช่ือ “บริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จํากัด” เปน “บริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ จํากัด”

 วันท่ี 11 ธันวาคม 2558 เปล่ียนช่ือ “บริษัท เจเคเอ็น ดิจิตอล จํากัด” เปน “บริษัท เจเคเอ็น แอลเอสไอ จํากัด”
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 วันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน กลต.) 

ไดมีมติ อนุมัติในการออกและเสนอขายหุนกู (Bond) คร้ังท่ี 1/2559 จํานวน 2 ชุด มูลคารวม 400 ลานบาท อัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 6.25 ตอป หุนกูดังกลาวเปนหุนกูชนิดระบุช่ือ ประเภทไมดอยสิทธิ มีประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู 

และมีอายุ 2 ป โดยเปนการเสนอขายแกผูลงทุน 

 เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ไดรับสิทธ์ิจาก National Broadcasting Company Universal (NBC) เพ่ือ

ผลิต และเผยแพรรายการตางๆ ของสถานีโทรทัศนซีเอ็นบีซี (CNBC) ในรูปแบบภาษาไทย โดยรายการท่ีไดรับสิทธ์ิ

เปนผูผลิต และออกอากาศ 

 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 เปล่ียนช่ือ “บริษัท เจเคเอ็น แอลเอสไอ จํากัด” เปน “บริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด”

 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เปล่ียนช่ือ “บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท จํากัด” เปน “บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด”

 วันท่ี 5 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไดรวมกับ 22 ชองสถานีโทรทัศนในประเทศไทย เพ่ือออกอากาศ สารคดีชุด 

“My King ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจํา นิรันดร” ซ่ึงเปนภาพยนตรสารคดีท่ีถายทอดพระราชประวัติ และ

โครงการ ตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือเปนการถวายความอาลัยตอการเสด็จสวรรคต

ของพระองค

 วันท่ี 29 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไดรับพระราชานุญาตจัดทําสารคดี “My King ในหลวงของเรา...ความสุข ความ

ทรงจํา นิรันดร” ซ่ึงเปนสารคดีท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพรพระราชกรณียกิจ และพระราชประวัติขององคพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช 

 วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2560 มีมติอนุมัติท่ีสําคัญ ดังน้ี

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

หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือตัดหุนเพ่ิมทุนท่ียังไมไดจําหนายออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 2) อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เปน 270,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 

140,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายตอประชาชน ทําใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเปน 

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

 วันท่ี 15 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมัติท่ีสําคัญ ดังน้ี

 1) อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ จากเดิมไมเกิน 500 ลานบาท เปนไมเกิน 800 

ลานบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง

 2) อนุมัติการออกหุนกู (Bond) คร้ังท่ี 1/2560 มูลคารวม 210 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 6.75 ตอป 

หุนกูดังกลาว เปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ มีหุนของกลุมผูถือหุนรายใหญเปนหลักประกันมีคุณจักรพงษ 

จักราจุฑาธิบด์ิเปนผูค้ําประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู และมีอายุ 1 ป 6 เดือนการออกหุนกูดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือบริหาร 

จัดการและชําระภาษีคางจายแกสรรพากร และลดภาระเบ้ียปรับเงิน เพ่ิมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตการออกหุนกูดังกลาวมี 

วัตถุประสงคเพ่ือบริหารจัดการและชําระภาษีคางจายแกสรรพากร และลดภาระเบ้ียปรับเงินเพ่ิมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

2560
ป พ.ศ.
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 วันท่ี 20 มิถุนายน.2560 สํานักงาน กลต. อนุมัติในการออกและเสนอขายหุนกู (Bond) คร้ังท่ี 1/2560 มูลคา

รวม 210 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 6.75 ตอป หุนกูดังกลาวเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ มี

หุนของกลุม ผูถือหุนรายใหญเปนหลักประกัน มีคุณจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิเปนผูค้ําประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู และมีอายุ 

1 ป 6 เดือน

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

Queen พระราชินีในดวงใจ ซ่ึงเปนสารคดีท่ีถายทอดพระราชประวัติ และพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค เพ่ือเฉลิม

พระชนม พรรษา 85 พรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ไดรับหนังสือแจงการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ 

ขายหลักทรัพย และรางหนังสือช้ีชวนสําหรับการเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอประชาชนเปนคร้ังแรกจากสํานักงาน กลต

 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 หลักทรัพยของบริษัทฯ ภายใตช่ือยอ “JKN” เขาทําการซ้ือขายวันแรกในตลาด 

หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) 
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 วันท่ี 30 มกราคม 2561 แถลงขาวความรวมมือระหวางชอง 8 กับ JKN

 วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 แถลงขาวความรวมมือระหวาง Bright TV กับ JKN

 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 แถลงขาวความรวมมือระหวาง ชอง 3 กับ JKN

 วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2561 มีมติใหเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

เร่ืองท่ีสําคัญ ดังน้ี

 (1) พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการ และแตงต้ังกรรมการเขาใหมจํานวน 2 ทาน

 (2) พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (JKN-W1)

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

(Right Offering) ในอัตรา สวนหุนสามัญ 5 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย

 (3) พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 108,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 

บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิจากทุนจดทะเบียนเดิม 270,000,000 บาท เปนจํานวน 324,000,000 บาท 

และมีมติอนุมัติใหนําเสนอการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียน ของบริษัทฯ

 (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 108,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือ

รองรับ การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1 (JKN - W1) ซ่ึงออกและเสนอขาย

ใหแกผูถือหุน เดิมของ บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน

 (5)  พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ ภายใตมติดังกลาว จากเดิมไมเกิน 

800 ลานบาท เปนไมเกิน 1,200 ลานบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

2561
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 วันท่ี 19-22 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ขยายตลาดการขายคอนเทนตไปยังตางประเทศ โดยรวมงานฮองกง 

อินเตอรเนช่ันแนล ฟลมมารท ประเทศฮองกง เปนงานแรก

 วันท่ี 25 เมษายน  2561 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 มีมติอนุมัติเร่ืองท่ีสําคัญ ดังน้ี

 (1) อนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการ และแตงต้ังกรรมการเขาใหมจํานวน 2 ทาน 

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

แสดงสิทธิ”) จํานวน 108,000,000 หนวย เพ่ือจัดสรรใหแก ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Right 

Offering)

ในอัตราสวนหุน สามัญ 5 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย

 (3) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 108,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือ

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

 (4) และมีมติอนุมัติใหนําเสนอการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการ 

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 108,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 

บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1 (JKN - W1) ซ่ึงออกและเสนอ

ขายให แกผูถือหุนเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน

 (5) อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ ภายใตมติดังกลาว จากเดิมไมเกิน 800 ลาน

บาท เปนไมเกิน 1,200 ลานบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง

 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด 

(มหาชน) คร้ังท่ี 1 (JKN-W1) จํานวน 108,000,000 หนวย เร่ิมซ้ือขายวันแรกในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai)  

 วันท่ี 4 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ลงนามสัญญากับบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) ผูบริหารชอง 33 เอชดี 

ชอง 28 เอสดี และชอง 13 แฟมิล่ี  เพ่ือเปนตัวแทนจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตละครไทยของชอง 3 ไปจําหนายยังตลาด

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



 วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ไดออกหุนกู (Bond) คร้ังท่ี 1/2561 มูลคารวม 400 ลานบาท อัตรา

ดอกเบ้ีย คงท่ีรอยละ 6.50 ตอป หุนกูดังกลาวเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน มีผูแทน

ผูถือหุนกู มีอายุ 2 ป ซ่ึงใหสิทธิ ผูออกหุนกูในการไถถอนไดกอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู

 วันท่ี 24 กันยายน  2561 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและ เสนอ

ขายหุนกูของบริษัทฯ ภายใตมติดังกลาวจากเดิมไมเกิน 1,200 ลานบาทเปนไมเกิน 1,500 ลานบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง

 วันท่ี 19 ตุลาคม 2561  บริษัทฯ ไดรับผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ 

“ดีมาก (4 ดาว)” จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2561 ซ่ึงจัดทําโดยสถาบัน

กรรมการ บริษัทไทย โดยไดรับความสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย

 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ไดออกหุนกู (Bond) คร้ังท่ี 2/2561 มูลคารวม 500 ลานบาท อัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 6.50 ตอป หุนกูดังกลาวเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ มีหุนสามัญบริษัท เจเค

เอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของ คุณจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ เปนหลักประกัน มีผูแทนผูถือ

หุนกู มีอายุ 1 ป 11 เดือน 28 วัน 

 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ไดรับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ซ่ึงดําเนินโครงการ 

โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) โดยบริษัทฯ ไดรับรางวัล Platinum Awards ซ่ึงถือเปนรางวัล

ระดับ สูงสุดของประเภทธุรกิจบริการ

 วันท่ี 4 เมษายน 2562 บริษัทลงทุนเพ่ิมในหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังหมดของบริษัทยอย จํานวน 2 บริษัท ตามมติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2562 วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 ดังน้ี

 1. บริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด จํานวน 590,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท เปนจํานวนเงินรวม 

59,000,000 บาท โดยสัดสวนการลงทุนของบริษัทในบริษัทยอยดังกลาวคงเดิม 

 2. บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด จํานวน 90,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท เปนจํานวนเงินรวม 

9,000,000 บาท โดยสัดสวนการลงทุนของบริษัทในบริษัทยอยดังกลาวคงเดิม

 วันท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล

สําหรับ ผลการดําเนินงานของของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  ใหแกผูถือหุน ในรูปของเงินสดใน

อัตราหุนละ 0.17 บาท ตอหุนสามัญจํานวน 540,000,000 หุน เปนจํานวนเงินรวม 91.8 ลานบาท คิดเปนอัตราการ

จายปนผล 41.23% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ แตไมรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ี

ยังไมเกิดข้ึนจริง และภาย หลังหักเงินสํารองตางๆ ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ โดยมีกําหนด

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนใน วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562

16
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 วันท่ี 19 มิถุนายน 2561  บริษัทฯ ไดรับการประเมินผล 100 คะแนนเต็ม ตามโครงการการประเมินคุณภาพ

การจัด ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ซ่ึงดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย

จากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

2562
ป พ.ศ.



 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ไดออกหุนกู (Bond) คร้ังท่ี 1/2562 มูลคารวม 270,000,000 บาท อัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 7.00 ตอป หุนกูดังกลาวเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมี ผูแทน

ผูถือหุนกู มีอายุ 2 ป เสนอขายแกผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ

 มิถุนายน 2562 ตอสัญญากับบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) ผูบริหารชอง 33 เอชดี ลิขสิทธ์ิคอนเทนต 

ละครไทยของชอง 3 ไปทําตลาดและจําหนายคอนเทนตในตลาดตางประเทศ โดยไดขยายการตลาดและการจําหนาย 

คอนเทนตครอบคลุมไปถึงกลุมประเทศในเอเชียแปซิฟก ไดแก ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร เกาหลี 

ญ่ีปุน กลุมประเทศตะวันออกกลาง ยุโรป แคนาดา และละตินอเมริกา
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 รายการขาวระดับโลก CNBC ภายใตแบรนด JKN-CNBC ดําเนินงานโดย บริษัท 

เจเคเอ็น นิวส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เร่ิมออกอากาศทางชอง GMM 25

 วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ไดออกหุนกู (Bond) คร้ังท่ี 2/2562 มูลคารวม 130,000,000 บาท อัตรา

ดอก เบ้ียคงท่ีรอยละ 7.00 ตอป หุนกูดังกลาวเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทน

ผูถือหุนกู มีอายุ 2 ป เสนอขายแกผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ

 วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562  บริษัทฯ ไดรับการประเมินผล 100 คะแนนเต็มตอเน่ืองเปนปท่ี 2 ตามโครงการ 

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซ่ึงดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ตาม

ภารกิจ ท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 คุณจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ ไดรับรางวัล ‘Woman of the 

Year’ ในงาน Content Asia Summit 2019 ซ่ึงเปนงานสัมมนาวงการผูผลิตและจัดจําหนายคอนเทนตระดับสากล 

จัดข้ึนเปนปท่ี 7 ท่ีประเทศสิงคโปร โดยในงานมีผูบริหารระดับสูงจากกลุมธุรกิจผูคาจากอุตสาหกรรมคอนเทนตท่ัวโลก

เขารวมประชุม พรอมไดรับเชิญรวมข้ึนเวทีสัมมนา ในฐานะท่ีเปนผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จในธุรกิจการจัดจําหนาย

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต และเปนผูนําในการผลักดันความเทาเทียมกันของบุคคลขามเพศในสังคม

 28 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ไดรับผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ 

“ดีเลิศ (5 ดาว)” จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําป 2561 ซ่ึงจัดทําโดยสถาบัน

กรรมการบริษัท ไทย โดยไดรับความสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาด หลักทรัพย

 17 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2562 มีมติอนุมัติท่ีสําคัญ ดังน้ี

  อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพมูลคาการเสนอขายรวมไมเกิน 1,200,000,000 บาท 

ใหแก บุคคลในวงจํากัด ซ่ึงเปนผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเพียงรายเดียว คือ North Haven Thai Private Equity 

L.P. (“NHTPE”) โดยบุคคลดังกลาวไมเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับบริษัทฯ มีกําหนดอายุไมเกิน 5 ปนับจากวันท่ีออกหุนกู

แปลงสภาพ โดยอัตรา แปลงสภาพจะเทากับจํานวนเงินตนของหุนกูแปลงสภาพหารดวยราคาแปลงสภาพ และมีราคา

แปลงสภาพไมต่ํากวา 8 บาท ตอหุน ซ่ึงเปนราคาท่ีไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคํานวณจาก

ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน

ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอวาระตอท่ี 

ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลง

สภาพ คือ ระหวาง วันท่ี 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงเทากับ 6.17 บาทตอหุน

  อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

324,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 399,000,000 บาท

  อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไมเกิน 150,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 

เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ 



 วันท่ี 24 มกราคม 2563 บริษัทไดออกจําหนายหุนกูแปลงสภาพเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จํานวน 

1,200,000,000 บาท ใหแก North Haven Thai Private Equity (“NHTPE”) และไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัท กับ กระทรวงพาณิชย จากเดิม 324,000,000 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 648,000,000 หุน มูลคาหุนละ 

0.50 บาท เปนทุนจดทะเบียน 399,000,000 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 798,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท 

เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ

 วันท่ี 30 มีนาคม 2563 บริษัทลงทุนเพ่ิมในหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังหมดของบริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด ซ่ึงเปน

บริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของหุนท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมด จํานวน 20,000,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 60,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 80,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 200,000 

หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท โดยไมมีการเปล่ียนแปลงสัดสวนของผูถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว ท้ังน้ี เปนไปตาม

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2563 วันท่ี 19 มีนาคม 2563

 วันท่ี 3 เมษายน 2563 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของ JKN Global Content Pte Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัด

ต้ังใหมในประเทศสิงคโปรจํานวน 9,254,937 หุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ รวมมูลคาท้ังส้ิน 9,254,937 เหรียญ

สหรัฐฯ โดยคิดเปนรอยละ 100 ของหุนท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมด ท้ังน้ี เปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังท่ี 2/2563 วันท่ี 19 มีนาคม 2563

 วันท่ี 17 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ของบริษัทฯ ไดมีมติท่ีสําคัญ ดังตอไปน้ี

 1.  อนุมัติใหเสนอการจัดสรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 2,629,442 บาท และจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

จากกําไรของป 2562 ในอัตราหุนละ 0.2025 บาท คิดเปนเงินปนผลท้ังส้ิน 109,350,000 บาท โดยแบงเปน

 2.  จายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.14 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 75,600,000 บาท

 3. จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมเปนหุนปนผลท้ังส้ิน67,500,000 

หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท รวมมูลคาท้ังส้ิน 33,750,000 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายหุนปนผลในอัตราหุน

ละ 0.0625 บาท

 4.   อนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 52,419,917 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 104,839,834 หุน มูลคา

หุนละ 0.50 บาท จากเดิม 399,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 451,419,917 บาท โดยแบงเปนหุน

สามัญ 902,839,834 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาทเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุนสามัญ และการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ

 5.  อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท เพ่ิมอีกจํานวน 1,000,000,000 บาท จาก

วงเงินเดิมไมเกิน 1,500,000,000 บาท รวมเปนวงเงินใหมไมเกิน 2,500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 วันท่ี 29 เมษายน 2563 บริษัทจายหุนปนผลจํานวนท้ังส้ิน 67,498,229 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 

และไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย จากเดิม 270,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน

ชําระแลว 303,749,114.50 บาท แบงเปนหุนสามัญ 607,498,229 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 

 วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท คร้ังท่ี 1 ใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังสุดทาย เปนจํานวน 27 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยบริษัทไดทําการจดทะเบียน

เพ่ิมทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 

303,749,128 บาท แบงเปนหุนสามัญ 607,498,256 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียน 

451,419,917 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 902,839,834 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท

 วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 JKN Global Content Pte Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ลดทุนจดทะเบียนชําระ

แลว จากเดิม 9,253,937 เหรียญสหรัฐฯ เปนทุนจดทะเบียนชําระแลว 7,605,137 เหรียญสหรัฐฯ

 วันท่ี 15 มิถุนายน 2563  บริษัทไดรับการประเมินผล 100 คะแนนเต็มตอเน่ืองเปนปท่ี 3 ตามโครงการการ

ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2563 ซ่ึงดําเนินการโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ตาม

ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2563 ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการยายหลัก

ทรัพยจดทะเบียนของ JKN จากตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) เขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

โดยมอบหมายใหฝายจัดการดําเนินการย่ืนคําขอเขาจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

 วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2563 ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติมติท่ีสําคัญ 

ดังตอไปน้ี

 1.      มีมติอนุมัติใหเปล่ียนช่ือบริษัทยอยของบริษัท จากเดิมช่ือ “บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด” เปนช่ือใหม 

คือ “บริษัท เจเคเอ็น ไลฟ จํากัด” พรอมท้ังเปล่ียนลักษณะการประกอบธุรกิจจากเดิม คือ การประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน

ผานดาวเทียม ประเภทเอ็นเตอรเทนเมนท ชองรายการ JKN Dramax และใหบริการเวลาโฆษณา เปน การใหบริการผลิต

รายการ (Production Service) การใหเชาสตูดิโอ การใหเชาคอสตูม (เคร่ืองแตงการยและ/หรือ เคร่ืองประดับ) การให

บริการจัดการงานอีเวนตตาง ๆ (Event Organizer) และการบริหารจัดการศิลปน (Artist Management) ท้ังน้ี ชอง

รายการ JKN Dramax ซ่ึงออกอากาศทางชอง PSI 159 ไดยุติการออกอากาศต้ังแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2563 เปนตนมา

 2.    มีมติอนุมัติใหเปล่ียนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของบริษัท จากเดิมประกอบธุรกิจผลิตรายการขาวเก่ียวกับเศรษฐกิจ ภายใตช่ือ JKN CNBC ออกอากาศ ผานทางสถานี

โทรทัศนในระบบดิจิตอล และส่ือออนไลน เปล่ียนเปนผลิตรายการขาวภายใตช่ือสํานักขาวเศรษฐกิจ JKN CNBC และ

สํานักขาว JKN News ธุรกิจสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม ประเภทเอ็นเตอรเทนเมนท ชองรายการ JKN TV และการ

ใหบริการเวลาโฆษณา (เร่ิมออกอากาศทาง PSI 86 ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563)

 3.     มีมติอนุมัติใหซ้ือหุนท้ังหมดในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟว่ิง เน็ทเวิรค จํากัด (“JKN Global Living”) 

จากผูถือหุนปจจุบัน คือ (1) นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ (2) นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ และ(3) นางพิสมัย ลิขิต

อํานวย ซ่ึงเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน จํานวนท้ังส้ิน 1,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100.00 บาท (ชําระคาหุนแลว หุน

ละ 25.00 บาท) ในราคาหุนละ 49.00 บาท คิดเปนจํานวนเงินลงทุนรวมท้ังส้ินไมเกิน 49,000,000,000 บาท โดยบริษัท

คาดวาจะเขาทําธุรกรรมการซ้ือหุนดังกลาว แลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 ของป 2564



 4.     มีมติอนุมัติใหจัดต้ังบริษัทรวมทุนแหงใหม ช่ือบริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จํากัด ใหแลวเสร็จภายใน

ไตรมาสท่ี 2 ของป 2564 รายละเอียดดังน้ี

 ช่ือบริษัท    : บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จํากัด

 ทุนจดทะเบียน   : 34,000,000 บาท

 โครงสรางการถือหุน  : บริษัทจะถือหุนจํานวนรอยละ 51.00 ของหุนท่ีออกและจําหนาย

แลวท้ังหมด รวมกับผูรวมลงทุนรายอ่ืนท่ีไมไดเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับริษัท

 วัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจดานการจัดจําหนายเคร่ืองด่ืม

 จํานวนเงินลงทุน   : ไมเกิน 27,000,000 บาท

 แหลงเงินทุนท่ีใช   : เงินทุนหมุนเวียนของบริษท

 ท้ังน้ี ภายหลังจากการเขาซ้ือกิจการ และการจัดต้ังบริษัทใหมตามระบุขางตน บริษัทจะมีบริษัทยอยเพ่ิมข้ึน

จาก 5 บริษัทยอย เปน 7 บริษัทยอย 

 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 เปล่ียนแปลงตลาดรองสําหรับการซ้ือขายหลักทรัพย JKN จากตลาดหลักทรัพย 

mai เปนเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย SET

 วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 บริษัทไดรับผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ใน

ระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําป 2563 ซ่ึงจัดทําโดย

สถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยไดรับความสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 9/2563 ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติมติท่ีสําคัญ 

ดังตอไปน้ี

 1.    มีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัทรวมทุนแหงใหม ของบริษัทฯ จํานวน 3 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

  1.1   ช่ือบริษัท   : บริษัท เจเคเอ็น แฮรนาว จํากัด 

   วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง : ภายในเดือนมิถุนายน 2564

   วัตถุประสงคในการจัดต้ัง : เพ่ือดําเนินธุรกิจดานการรักษาปญหาดานเสนผมอยาง

       ครบวงจร

   ทุนจดทะเบียน  : 10,000,000 บาท

   โครงสรางการถือหุน : บริษัทจะถือหุนจํานวนรอยละ 70.00 ของหุนท่ีออก

       และจําหนายแลวท้ังหมด รวมกับผูรวมลงทุนรายอ่ืน

       ท่ีไมไดเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับริษัท

   แหลงเงินทุนท่ีใช  : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

       จํานวนไมเกิน 7,000,000 บาท

  1.2   ช่ือบริษัท   : บริษัท เจเคเอ็น วันดี คอลเลจ จํากัด 

   วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง : ภายในเดือนมิถุนายน 2564

   วัตถุประสงคในการจัดต้ัง : เพ่ือดําเนินธุรกิจสถาบันสอนทําอาหาร

   ทุนจดทะเบียน  : 50,000,000 บาท

   โครงสรางการถือหุน : บริษัทจะถือหุนจํานวนรอยละ 30.00 ของหุนท่ีออก

       และจําหนายแลวท้ังหมด รวมกับผูรวมลงทุนรายอ่ืน

       ท่ีไมไดเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับริษัท

   แหลงเงินทุนท่ีใช  : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

       จํานวนไมเกิน 35,000,000 บาท
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

  1.3 ช่ือบริษัท   : บริษัท เจเคเอ็น ออรา จํากัด

   วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง : ภายในเดือนมิถุนายน 2564

   วัตถุประสงคในการจัดต้ัง : เพ่ือดําเนินธุรกิจคลินิกศัลยกรรมตกแตง

   ทุนจดทะเบียน  : 10,000,000 บาท

   โครงสรางการถือหุน : บริษัทจะถือหุนจํานวนรอยละ 50.00 ของหุนท่ีออก

       และจําหนายแลวท้ังหมด รวมกับผูรวมลงทุนรายอ่ืน

       ท่ีไมไดเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับริษัท

   แหลงเงินทุนท่ีใช  : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

       จํานวนไมเกิน 5,000,000 บาท

 2. อนุมัติการสละสิทธิซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนของบริษัทฯ ซ่ึงเปนผูถือหุนปจจุบันในบริษัท 

เจเคเอ็น ไอเอ็ม ซี จํากัด (“JKN IMC”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ท้ังหมด เพ่ือใหนางวิชุดา ณ สงขลา ศรียา

ภัย (ภายหลังจากเขาเปนผูถือหุนจํานวน 1 หุนในบริษัท) จองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีท้ังจํานวน ท้ังน้ี เน่ืองจา

กบริษัทฯ มีแผนท่ีจะรวมทําธุรกิจกับนางวิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย โดยผานการลงทุนใน JKN IMC

 3. มีมติอนุมัติการจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ จํากัด  จํานวน 

9,998 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวละ 100 บาท (คิดเปนจํานวนรอยละ 99.98 ของหุนท่ีออกจําหนายและชําระแลว) ให

แกนางอําไพ จักราจุฑาธิบด์ิ ซ่ึงเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ในราคา 25,594.88 บาท คิดเปนราคาหุนละ 

2.56 ซ่ึงใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ของบริษัทดังกลาว (“ธุรกรรมการขายหุน JKN 

Knowledge”) โดยบริษัทฯ คาดวาจะทําธุรกรรมการขายหุน JKN Knowledge แลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 

2563

 ท้ังน้ี ภายหลังจากการจัดต้ังบริษัทใหม และการขายหุน JKN Knowledge ตามระบุขางตน บริษัทจะมี

บริษัทยอยเพ่ิมข้ึนจาก 7 บริษัทยอย เปน 9 บริษัทยอย
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

แผนภาพแสดงโครงสรางการถือหุนของบริษัท และสัดสวนการถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 451,419,917 บาท
ทุนชําระแลว 303,749,128 บาท

มูลคาหุนท่ีตราไว 0.50 บาท
ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ธุรกิจจําหนายเวลาเพ่ือการโฆษณา

และประชาสัมพันธผานทางสถานีโทรทัศน และธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ

ทุนจดทะเบียน 100 ลบ.

ธุรกิจการใหบริการผลิตรายการ 

(Production Service)

การใหเชาสตูดิโอ การใหเชาคอสตูม 

(เคร่ืองแตงกาย และ/หรือ

เคร่ืองประดับ) 

การใหบริการจัดการงาน

อีเวนทตาง ๆ (Event Organizer) 

และการบริหารจัดการศิลปน

(Artist Management)

ทุนจดทะเบียน 80 ลบ.

ธุรกิจผลิตรายการขาวภายใต

ช่ือสํานักขาวเศรษฐกิจ

JKN CNBC และ

สํานักขาว JKN News 

ธุรกิจสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม 

ประเภทเอ็นเตอรเทนเมนท

ชองรายการ JKN TV  

(ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน กสทช. 

และเร่ิมออกอากาศทาง PSI86 ต้ั

งแต 1 ตุลาคม 2563)

ธุรกิจการใหบริการเวลาโฆษณา

ทุนจดทะเบียน 10 ลบ.

ตัวแทนจําหนายเวลาโฆษณาของ

สถานีโทรทัศนในระบบดาวเทียม ช

อง “JKN TV” รายการขาวเก่ียวกั

บเศรษฐกิจ ภายใตช่ือ JKN-CNBC 

และสถานีชองอ่ืนๆ ภายใตสิทธิในการ

จําหนายของกลุมบริษัท

ทุนจดทะเบียน 7.605 ลานUSD

ดําเนินธุรกิจในการเปนตัวแทนของ 

JKN ในการจําหนาย

คอนเทนตในตางประเทศ

ºÃÔÉÑ· à¨à¤àÍç¹ äÍàÍçÁ«Õ ¨Ó¡Ñ´ºÃÔÉÑ· à¨à¤àÍç¹ ¹ÔÇÊ� ¨Ó¡Ñ´

99.99%

1/ 2/

99.99% 99.99% 100.00%

โครงสรางกลุมบริษัทฯ

หมายเหตุ: 1/ เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2563 ไดมีมติเปล่ียนช่ือบริษัทยอย จากช่ือ “บริษัท เจเคเอ็น แช

นเนล จํากัด” เปน “บริษัท เจเคเอ็น ไลฟ จํากัด” และเปล่ียนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

จากเดิม ธุรกิจสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมประเภท เอ็นเตอรเทนเมนต ชองรายการ “JKN Dramax” (ชองดังกลาวไดยุติการออกอากาศต้ังแตวันท่ี 

15 ตุลาคม 2563) และใหบริการเวลาโฆษณา เปน การใหบริการผลิตรายการ (Production Service) การใหเชาสตูดิโอ การใหเชาคอสตูม 

(เคร่ืองแตงกาย และ/หรือ เคร่ืองประดับ) การใหบริการจัดการงานอีเวนทตาง ๆ  (Event Organizer) และการบริหารจัดการศิลปน (Artist Manage-

ment) 

2/ เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2563 ไดมีมติเปล่ียนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เจเคเอ็น นิ

วส จํากัด จากเดิม ธุรกิจผลิตรายการขาวเก่ียวกับเศรษฐกิจภายใตช่ือ JKN-CNBC ซ่ึงเร่ิมออกอากาศในเดือนกรกฎาคม 2562 ผานทางสถานี

โทรทัศนในระบบดิจิตอล และส่ือออนไลน เปน ผลิตรายการขาวภายใตช่ือสํานักขาวเศรษฐกิจ JKN CNBC และสํานักขาว JKN News ธุรกิจ

สถานีโทรทัศนผานดาวเทียม ประเภทเอ็นเตอรเทนเมนท ชองรายการ JKN TV และการใหบริการเวลาโฆษณา ท้ังน้ี ชองรายการ JKN TV ไดรับ

อนุญาตจากสํานักงาน กสทช. และเร่ิมออกอากาศทาง PSI86 ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท จํานวน 

9,998 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท (คิดเปนจํานวนรอยละ 99.98 ของหุนท่ีออกและชําระแลว) ใหแก นางอําไพ จักราจุฑาธิบด์ิ ซ่ึงเปนบุคคล

ท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ในราคา 25,594.88 บาท คิดเปน

ราคาหุนละ 2.56 บาท ซ่ึงใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ของบริษัทดังกลาว

ºÃÔÉÑ· à¨à¤àÍç¹ â¡ÅºÍÅ ¤Í¹à·¹µ� ¨Ó¡Ñ´
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บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด

วันท่ีกอต้ัง   : 6 กันยายน 2556

ท่ีต้ังสํานักงาน   : 45/14 หมู 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอร่ี ศาลายา ตําบลทรงคนอง  

     อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : สถานีโทรทัศนผานดาวเทียมประเภท เอ็นเตอรเทนเมนต ชองรายการ 

     “JKN Dramax” และใหบริการเวลาโฆษณา (ชองดังกลาวไดยุติการ

     ออกอากาศ ต้ังแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2563)

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว : 100,000,000 บาท

มูลคาท่ีตราไวตอหุน  : 100 บาท

กรรมการบริษัท   : นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ และนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ

     เปนกรรมการบริหาร และกรรมการผูมีอํานาจลงนามบริษัท

ความสัมพันธกับบริษัทฯ   : เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวน 999,998 หุน คิดเปน

     สัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการบริษัทรวมกัน

     กับบริษัท ไดแก นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ

     และนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ

หมายเหตุ:   บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด อยูระหวางดําเนินการเปล่ียนช่ือบริษัทเปน “บริษัท เจเคเอ็น ไลฟ จํากัด” และเปล่ียนแปลงลักษณะการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทเปนการใหบริการผลิตรายการ (Production Service) การใหเชาสตูดิโอ การใหเชาคอสตูม (เคร่ืองแตงกาย และ/หรือ 

เคร่ืองประดับ) การใหบริการจัดการงานอีเวนทตาง ๆ (Event Organizer) และการบริหารจัดการศิลปน (Artist Management)

บริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด

วันท่ีกอต้ัง   : 23 มิถุนายน 2557

ท่ีต้ังสํานักงาน   : 45/14 หมู 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอร่ี ศาลายา ตําบลทรงคนอง  

     อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : ดําเนินธุรกิจผลิตรายการขาวภายใตช่ือสํานักขาวเศรษฐกิจ JKN CNBC 

     และสํานักขาว JKN News ธุรกิจสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมประเภท

     เอ็นเตอรเทนเมนท ชองรายการ JKN TV และการใหบริการเวลาโฆษณา 

     ท้ังน้ี ชองรายการ JKN TV เร่ิมออกอากาศทาง PSI86 ต้ังแตวันท่ี

     1 ตุลาคม 2563

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว : 80,000,000 บาท

มูลคาท่ีตราไวตอหุน  : 100 บาท

กรรมการบริษัท   : นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ และนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ

     เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามบริษัท

ความสัมพันธกับบริษัทฯ   : เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวน 799,998 หุน คิดเปน

     สัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการรวมกับบริษัท  

     ไดแก นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ และนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ

หมายเหตุ วันท่ี 30 มีนาคม 2563 บริษัทลงทุนเพ่ิมในหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังหมดของบริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัท ถือหุน

อยูรอยละ 99.99 ของหุนท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมด จํานวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 60,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน

ใหม 80,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 200,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท โดยไมมีการเปล่ียนแปลงสัดสวนของผูถือ

หุนในบริษัทยอยดังกลาว ท้ังน้ี เปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2563 วันท่ี 19 มีนาคม 2563
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

รายละเอียดบริษัทยอยของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) สรุปดังน้ี
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด

วันท่ีกอต้ัง   : 5 มีนาคม 2557

ท่ีต้ังสํานักงาน   : 45/14 หมู 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอร่ี ศาลายา ตําบลทรงคนอง  

     อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : ธุรกิจตัวแทนจําหนายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศนในระบบดาวเทียม 

     ชอง “JKN TV” รายการขาวเก่ียวกับเศรษฐกิจ ภายใตช่ือ JKN-CNBC 

     และสถานีชองอ่ืนๆ ภายใตสิทธิในการจําหนายของกลุมบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว : 10,000,000 บาท

มูลคาท่ีตราไวตอหุน  : 100 บาท

กรรมการบริษัท   : นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ และนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ

     เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามบริษัท

ความสัมพันธกับบริษัทฯ   : เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวน 99,998 หุน คิดเปน

     สัดสวน รอยละ  99.99 ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการรวมกับบริษัท 

     ไดแก นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิและนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ

JKN Global Content PTE. LTD.

วันท่ีกอต้ัง   : 3 เมษายน 2563

ท่ีต้ังสํานักงาน   : 182 Cecil Street, #17-00 Frasers Tower, Singapore 069547

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : ดําเนินธุรกิจในการเปนตัวแทนของ JKN ในการติดตอซ้ือ คอนเทนตจาก

     ประเทศ และจําหนายคอนเทนตในตางประเทศ

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว : 7,605,137 USD

ทุนชําระแลว   : 7,605,137 USD

มูลคาท่ีตราไวตอหุน  : 1 USD

กรรมการบริษัท   : นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ

     Lu Qianziang และ Fiffany Choo Sui Siang เปนกรรมการ

     ผูมีอํานาจลงนามบริษัท

ความสัมพันธกับบริษัทฯ   : เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวน 7,605,137 หุน คิดเปน

     สัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการรวมกับบริษัท 

     ไดแก นายจักรพงษ  จักราจุฑาธิบด์ิ และนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ

หมายเหตุ: JKN Global Content PTE. LTD ลดทุนจดทะเบียนชําระแลว จากเดิม 9,253,937 เหรียญสหรัฐฯ เปนทุนจดทะเบียนชําระแลว 

7,605,137 เหรียญสหรัฐฯ เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2563

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ

- ไมมี -
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 ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยแบงออกเปน 4 ธุรกิจ ไดแก

 (1) ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตในประเทศ ซ่ึงเปนลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีซ้ือและนําเขาจากท้ัง

ใน และตางประเทศ และดําเนินงานโดยบริษัทฯ 

 (2) ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตไปยังตางประเทศ ซ่ึงเปนลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีซ้ือและนําเขา

จาก ท้ังในและตางประเทศ และดําเนินงานโดยบริษัทฯ รวมถึงการเปนตัวแทนจัดจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตของซีรีส

จากประเทศ ไทยไปยังประเทศตางๆ ท่ัวโลก 

 (3) ธุรกิจใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธสินคา โดยบริษัทมีการออกอากาศผานชองทาง และ

รายการตางๆดังน้ี (i) การออกอากาศทางสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียม (Satellite) ซ่ึงเปนสถานีโทรทัศนของบริษัท

ยอย (บริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด) (ii) รายการขาวเศรษฐกิจ และขาวท่ัวไป ภายใตช่ือสถานีขาว JKN-CNBC และ 

สถานีขาว JKN NEWS ซ่ึงออกอากาศท้ังชองทางสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล, ระบบอินเตอรเนททางเวปไซสของบริษัท

คือ www.jkncnbc.com และชองทาง Application ผานมือถือ (iii) เวลาออกอากาศในสถานีโทรทัศนระบบ ดิจิตอล

ซ่ึงซ้ือจากสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล ซ่ึงดําเนินงานโดยบริษัทและบริษัทยอย

 (4) ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ อาทิเชน สินคาประเภท Home Entertainment (DVD, Blu-ray) ดําเนินงาน

โดย บริษัทฯ

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย

 รายไดของบริษัทและบริษัทยอยแบงเปน 3 กลุมหลักตามลักษณะธุรกิจ ไดดังน้ี 1) รายไดคาสิทธ์ิ ซ่ึงเปนราย

ไดจากธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต 2) รายไดจากการใหบริการ เปนรายไดจากธุรกิจใหบริการเวลา

เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธสินคาทางโทรทัศนระบบผานดาวเทียมและระบบดิจิตอล และ 3) รายไดจากการขาย 

เปนรายไดจากธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทป  2561 - 2563 มีดังน้ี

หมายเหตุ 1 รายไดคาสิทธ์ิเปนรายไดจากการใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต เกิดข้ึนในนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2 รายไดจากการใหบริการ เปนรายไดจากการใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธผานทางสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียม ชอง JKN 

Dramax, สถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล ซ่ึงบริษัทฯ ซ้ือจากสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล และจากรายการขาวท่ีผลิตโดยสถานีขาวของบริษัทยอย ภายใตช่ือ JKN-CN-

BC และ JKN NEWS รายไดจากการใหบริการเปนรายไดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

 3 รายไดจากการขาย เปนรายไดจากการขายผลิตภัณฑ เชน ผลิตภัณฑประเภทโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท (Home Entertainment Product) DVD 

Blu-ray และสินคา Box set เปนตน

 4 รายไดอ่ืน ประกอบดวยรายไดจากคานายหนาในการเปนตัวแทนจําหนายคอนเทนต กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน และรายไดอ่ืนท่ีไมเก่ียวกับธุรกิจนํา

เขาและจําหนายคอนเทนต การใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ และการขายผลิตภัณฑ ท้ังน้ี ไมรวมรายไดทางการเงินท่ีแสดงรายการเปนรายได

ทางการเงินแยกออกจากรายไดอ่ืนเพ่ือใหสอดคลองกับการนําเสนอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม

ลานบาท

งบการเงินรวมสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
ประเภทรายได ดําเนินการโดย

รายไดคาสิทธ์ิ1

รายไดจากการใหบริการ2

รายไดจากการขาย3

รวมรายไดขายและบริการ

รายไดอ่ืน4

       รวมรายได

บริษัทฯ

บริษัทฯ และบริษัทยอย

บริษัทฯ

1,317.74

50.03

36.47

1,404.24

17.60

1,421.84

92.68

3.52

2.56

98.76

1.24

100.00

2561
รอยละ ลานบาท

1,641.82

43.34

9.70

1,694.86

15.42

1,710.28

96.00

2.53

0.57

99.10

0.90

100.00

2562
รอยละ ลานบาท

1,628.34

27.04

-

1,655.38

46.36

1,701.74

    95.69

      1.59

-

   97.28

      2.72

 100.00

2563
รอยละ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ 
 ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย มี 3 ธุรกิจ ซ่ึงแตละธุรกิจสามารถแบงสายผลิตภัณฑและการใหบริการไดดังน้ี
 1.  ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตในประเทศ
    ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต คือ การจําหนายสิทธ์ิในคอนเทนต เชน คอนเทนตซีรีส 
ละคร ภาพยนตร สารคดีเปนตน ใหกับผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรคอนเทนต (Business to Business 
– B2B) เชน บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนท้ังระบบดิจิตอล และระบบผานดาวเทียม (Satellite) ในประเทศ
บริษัทผูประกอบธุรกิจ โรงภาพยนตและบริษัทผูประกอบธุรกิจ VOD ซ่ึงบริษัทเหลาน้ีจะนําคอนเทนตของบริษัทไปเผย
แพร หรือออกอากาศใหกับ ผูชมคอนเทนตผานทางชองทางตาง ๆ ท้ังทางชองโทรทัศน และOnline เปนตน และใน
การใหสิทธ์ิแกลูกคาเปนการใหสิท ธ์ิเพ่ือเผยแพรไดหลายชองทาง เชน การใหสิทธ์ิเผยแพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตแกลูกคา
ผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน ใหเผยแพร ไดท้ังทางสถานีโทรทัศนของตนเอง และเผยแพรทางระบบออนไลนของ
สถานี เปนตน สําหรับลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีจําหนาย ในประเทศไทยเปนแบบสําเร็จรูป คือ ผานการแปลและพากยเสียง
เปนภาษาไทย (Localization) ซ่ึงบริษัทใหความสําคัญใน เร่ืองคุณภาพของการทํา Localization และมีการตรวจสอบ
คอนเทนตท่ีสงใหลูกคา เพ่ือใหลูกคาสามารถนําไปออกอากาศ ไดทันที โดยธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอน
เทนตเปนธุรกิจท่ีดําเนิน งานโดยบริษัทฯ 

 จากโครงสรางรายได รายไดคาสิทธ์ิถือเปนรายไดหลักของบริษัท โดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 

92 - 98 ของรายไดรวมในแตละงวด และเน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทสามารถเผยแพรไดหลายชอง

ทาง ดังน้ัน โครงสรางรายไดคาสิทธ์ิสามารถแบงตามชองทางการเผยแพรคอนเทนตท่ีใหแกลูกคา ดังน้ี

หมายเหตุ:  ความหมายของอักษรยอเก่ียวกับชองทางการเผยแพร
 DTT หมายถึง สถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล
 Cabsat หมายถึง สถานีโทรทัศนระบบเคเบิลและระบบผานดาวเทียม
 Home หมายถึง ผลิตภัณฑในรูปแบบโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท เชน แผน DVD, Blu-ray
 VOD หมายถึง ระบบชองสัญญาณทางอินเตอรเน็ต หรือระบบวิดีโอออนดีมานด
 Ancillary หมายถึง ยานพาหนะ เชน เคร่ืองบิน
 Cinema หมายถึง โรงภาพยนตร

ลานบาท

งบการเงินรวมสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
ชองทางการเผยแพรคอนเทนต

ใหสิทธ์ิเผยแพรเพียงหน่ึงชองทาง

DTT

Cabsat

VOD

Home

Ancillary

  รวม

ใหสิทธ์ิเผยแพรมากกวาหน่ึงชองทาง

DTT / Cabsat

DTT / Cabsat / VOD

DTT / Cabsat / Home / Cinema

DTT / Cabsat / VOD / Home / Cinema

DTT / Cabsat / VOD / Home / Ancillary

DTT / VOD

Cabsat / VOD

Home / VOD

  รวม

  รวมรายได

383.11

163.27

180.15

0.14

-

726.67

 432.66

 121.41

 -

 -

 -

 20.85

 5.60

 10.55

 591.07

1,317.74

29.07

12.39

13.67

0.01

-

55.15

 32.83

 9.21

 -

 -

 -

 1.58

 0.42

 0.80

 44.85

 100.00

2561
รอยละ ลานบาท

2562
รอยละ ลานบาท

2563
รอยละ

289.83

163.22

697.49

-

0.32

1,150.86

 240.89

 21.76

 1.74

 0.46

 -

 -

207.90

 18.22

490.96

 1,641.82

17.65

9.94

42.48

-

0.02

70.10

 14.67

 1.33

 0.11

 0.03

 -

 -

12.66

 1.11

         29.90

 100.00

     184.83

     123.65

       64.17

-

-

   372.65

         4.03

     327.70

-

-

         0.36

     240.56

     683.04

-

 1,255.69

 1,628.34

11.35

7.59

3.94

-

-

22.89

0.25

20.12

-

-

0.02

14.77

41.95

-

77.11

100.00
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 2.  ธุรกิจใหบริการและจาํหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตในตางประเทศ

 ในป  2561 บริษัทฯไดขยายธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตไปยังตางประเทศ โดยมีการจําหนาย 

ลิขสิทธ์ิในคอนเทนต เชน คอนเทนตซีรีส ละคร ภาพยนตร สารคดีเปนตน ใหกับผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการ เผย

แพรคอนเทนต (Business to Business – B2B) เชน บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนท้ังระบบดิจิตอล และ ระบบ

ผานดาวเทียม (Satellite), บริษัทผูประกอบธุรกิจโรงภาพยนต, บริษัทผูประกอบธุรกิจ VOD และบริษัทผูประกอบ ธุรกิจ

เปนตัวแทนในการจัดจําหนายลิขสิทธ์ิของตางประเทศ  ซ่ึงบริษัทเหลาน้ีจะนําคอนเทนตของบริษัทไปเผยแพร หรือออก 

อากาศใหกับผูชมคอนเทนตผานทางชองทางตาง ๆ  ท้ังทางชองโทรทัศน และOnline เปนตน และในการใหสิทธ์ิแกลูกคา

เปน การใหสิทธ์ิเพ่ือเผยแพรไดหลายชองทาง เชน การใหสิทธ์ิเผยแพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตแกลูกคาผูประกอบธุรกิจสถานี

โทรทัศน ใหเผยแพรไดท้ังทางสถานีโทรทัศนของตนเอง และเผยแพรทางระบบออนไลนของสถานี เปนตน โดยลิขสิทธ์ิ

คอนเทนตท่ี จําหนายไปยังตางประเทศจะไมการทํา Localization

 และในป 2561 เชนเดียวกัน บริษัทไดเร่ิมพัฒนาธุรกิจในการเปนตัวแทนจัดจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตจาก

ประเทศไทยไปยังตางประเทศ ซ่ึงไดดําเนินการภายใตกลุมธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตลิขสิทธ์ิคอนเทนต 

โดยบริษัทไดรับสิทธิในการเปนตัวแทนจัดจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตแตเพียงผูเดียวจากเจาของสิทธิในประเทศไทย 

(ทีวีดิจิตอลชองหน่ึง) เพ่ือไปจําหนายในตางประเทศท่ัวโลกยกเวนบางประเทศท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยบริษัทจะดําเนิน

การแปลบทเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือสงมอบตอใหกับลูกคาในตางประเทศ 

 ท้ังน้ี ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีใหบริการและจําหนายภายในประเทศ ปจจุบันของบริษัทแบงเปน 8 กลุมตามลักษณะ

รายการ รวมถึงเน้ือหาและแหลงท่ีมาของลิขสิทธ์ิคอนเทนต มีรายละเอียดดังน้ี

     1.1  เจเคเอ็น ออริจินอล (JKN Originals) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนตกลุม JKN 

     Original เปนลิขสิทธ์ิคอนเทนตภายใตกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ แตเพียงผูเดียว  

     โดยปจจุบันประกอบดวยลิขสิทธ์ิคอนเทนตประเภทสารคดีเฉลิมพระเกียรติ 

พระบรมวงศานุวงศซ่ึง บริษัทฯ ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสํานักพระราชวังในการจัดทํารวมกับ เนช่ันแนล 

จีโอกราฟฟค (National Geographic) อาทิเชน สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี มหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (My Queen – พระราชินีของเรา) และสารคดี เพ่ือเผยแพรพระราช

ประวัติพระราชกรณียกิจ และรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (My King 

– ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจํา นิรันดร)

 นอกจากน้ียังมีอภิมหาโปรเจคซีร่ีสสุดย่ิงใหญอลังการ สยามรามเกียรต์ิ (The Prince of Ayodhya) นําเสนอเร่ืองราว 

ของวรรณกรรมสุดคลาสสิค “รามเกียรต์ิ” ในแบบฉบับท่ีรวมสมัยถายทอดดวยการเลาเร่ืองแบบสมัยใหม เพ่ือใหเขาถึงผูชมทุก 

เพศทุกวัย โปรดักช่ันย่ิงใหญจากผูสรางสีดาราม ท้ังน้ีโปรเจคสวนน้ีอยูระหวางการเตรียมจัดสราง โดยคาดวาจะเร่ิมการถาย

ทําภายหลังจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 คล่ีคลายลง

ตัวอยางลิขสิทธ์ิคอนเทนต JKN Originals

ท่ีมา: ขอมูลจากบริษัทฯ
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ตัวอยางลิขสิทธ์ิคอนเทนต

Asian Fantasy

ซีรีสอินเดีย

(ซีรีสภารตะพันลาน)

ท่ีมา : ขอมูลจากบริษัทฯ

ท่ีมา : ขอมูลจากบริษัทฯ

ตัวอยางลิขสิทธ์ิคอนเทนต

Asian Fantasy

ซีรีสจีน

ท่ีมา : ขอมูลจากบริษัทฯ

ตัวอยางลิขสิทธ์ิคอนเทนต

Asian Fantasy

ซีรีสฟลิปปนส

(ซีรีสรักกระชากใจ)

     1.2  เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนต 

     กลุม Asian Fantasy เปนลิขสิทธ์ิคอนเทนตประเภทซีรีส ละคร และ

     ภาพยนตร จาก ประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาทิเชน ประเทศเกาหลีใต อิ

นเดีย ฟลิปปนส จีน เปนตน ลิขสิทธ์ิกลุมน้ีเปนหน่ึง ในกลุมลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีมีความตองการจากลูกคามากท่ีสุด ลิขสิ

ทธ์ิกลุม Asian Fantasy ของบริษัทท่ีจําหนายใหแกลูกคา และเปนท่ีรูจักของผูชมคอนเทนตในประเทศ เชน ซีรีสอินเดีย

เร่ืองหนุมาน มหาเทพวานร (New Hanuman : Kahat Hanuman Jai Shri Ram) ซีรีสอินเดียเร่ืองพระกฤษณะ นาง

รธา ตํานานมหาเทพ (Shrimad Bhagwat Mahapuran) ซีรีสอินเดียเร่ืองนาคิน (Naggin Season 4) ซีรีสอินเดียเร่ือง

สิตารา เสนหาเคลือบยาพิษ (Vish Ya Amrit Sitaara) ซีรีสจีนเร่ืองตํานานเทพกระบ่ี จาวพิภพ (Sword of Legends) 

ซีรีสจีนเร่ืองเต้ิงเส่ียวผิง มหาบุรุษพลิกแผนดิน ซีรีสฟลิปปนสเร่ืองพรหมลิขิต (The Gift)  ซีรีสฟลิปปนสเร่ืองกระสุนวุ

นรัก (Got to Believe) เปนตน
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ตัวอยางลิขสิทธ์ิคอนเทนต

Hollywood Hit

ท่ีมา : ขอมูลจากบริษัทฯ

     1.3  ฮอลลิวูด ฮิต (Hollywood Hit) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนตกลุม Hollywood Hit

     เปนลิขสิทธ์ิคอนเทนตซีรียและภาพยนตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนหลัก

     โดยเปนลิขสิทธ์ิคอนเทนซีรีส ภาพยนตรประเภทแอคช่ัน สืบสวน สอบสวน 

และแฟนตาซี เปนหลัก ซีรีสและภาพยนตรกลุม Hollywood Hit ของบริษัทฯ ซ่ึงเปนท่ีรูจักของผูชมในประเทศ อาทิ

เชน ซีรีสกลุมซีเอสไอ (CSI Cyber, CSI Miami, CSI New York) ซีรีสกลุมดิวอรกก้ิงเดด (The Walking Dead 

Season 1-5) ซีรีสชุดเอ็นซีไอเอส หนวยสืบสวนแหงนาวิกโยธิน (NCIS LA Season 1 – 5) เปนตน

     1.4  ไอ เมจิค ดิโปรเจค (I-Magic The Project) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนต

     กลุม I-Magic The Project เปนลิขสิทธ์ิคอนเทนตประเภทสารคดีสัตวโลก 

     สารคดีธรรมชาติ สารคดีเชิงประวัติศาสตร และสารคดีชีวประวัติบุคคล 

     สําคัญระดับโลก โดยลิขสิทธ์ิกลุม I-Magic The Project บริษัทฯ ซ้ือและ

นําเขาจากผูผลิตสารคดีท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก อาทิเชน ดิสคัฟเวอร่ี แชนแนล (Discovery Channel) เนช่ันเนล จีโอ

กราฟฟค (National Geographic) บีบีซี (BBC) เปนตน ท้ังน้ี ลิขสิทธ์ิคอนเทนตกลุม I-Magic The Project ท่ีบริษัท

ไดรับสิทธ์ิและเปนท่ีรูจัก เชน Last day of dinosaurs (Discovery Channel), พระพุทธเจา (BBC) Great Migration, 

My Brilian Brain, สงครามโลกคร้ังท่ี 2 (Inside the World War II), Last Days of Osama Bin Laden ของดิสคัฟเวอร่ี 

แชนแนล (Discovery Channel) รวมไปถึสารคดีจากผูผลิตอ่ืนๆ ซ่ึงมีคุณภาพดี และเปนท่ีช่ืนชอบของผูชม เชน อั

ศจรรยโลกตะลึง (Beautiful Planet), อัศจรรยแหงชีวิต (Life Stories) เปนตน

ตัวอยางลิขสิทธ์ิคอนเทนต

I-Magic The Project

ท่ีมา : ขอมูลจากบริษัทฯ
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     1.5  คิดส อินสไปร (Kids Inspired) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนตกลุม Kids

     Inspired เปนลิขสิทธ์ิคอนเทนตประเภทการตูน ตางประเทศ โดยเนนผูชม

     กลุมเด็กเปนหลักลิขสิทธ์ิ กลุม Kids Inspired ท่ีบริษัทฯ ไดรับสิทธ์ิและ

     เปนท่ีรูจัก อาทิเชน X-Men, Iron Man, Spider Man ซ่ึงเปนการตูน

     แอนนิเมะ ของบริษัท มารเวลเวิลดไวด (“MARVEL”) เปนตน

ตัวอยางลิขสิทธ์ิคอนเทนต Kids Inspired

ท่ีมา : ขอมูลจากบริษัทฯ

ท่ีมา : ขอมูลจากบริษัทฯ

     1.6  มิวสิค สตาร พาเหรด (Music Star Parade) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนต 

     กลุม Music Star Parade เปนลิขสิทธ์ิคอนเทนตจากเพลงประกอบ

     ภาพยนตรซีรีสจากอินเดีย ฟลิปปนส และลิขสิทธ์ิคอนเทนตจากเพลง

     ประกอบภาพยนตรโฆษณา เปนตน

ตัวอยางลิขสิทธ์ิคอนเทนต Music Star Parade

P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561
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ตัวอยางลิขสิทธ์ิคอนเทนต News

ตัวอยางลิขสิทธ์ิคอนเทนต Super Show

     1.7  นิวส (News) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนตกลุม News เปนลิขสิทธ์ิ

     คอนเทนตประเภทรายการขาว โดยสถานีขาว JKN-CNBC เชน 

     รายการ SQUAWK BOX HALFTIME REPORT JKN-CNBC 

Around The World รอบโลกกับ JKN-CNBC และ สถานีขาว JKN News เชน รายการเจาะขาวเชาน้ี ทันขาว

เท่ียง เกาะติดขาวเย็น JKN-CNBC Tonight เปนตน

     1.8  ซุปเปอรโชว (Super Show) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนตกลุม Super show 

     เปนลิขสิทธ์ิคอนเทนตรายการท่ีมีเน้ือหา สาระ ความบันเทิง เก่ียวกับการ

     ไลฟสไตล การใชชีวิต การใหแงคิด มุมมองตางๆ  อาทิเชน รายการ 

     Anne Show (SATNIGHT LIVE) รายการ Real ANNE รายการ Real 

     Anne’s Family แมลูกปวนไดอีก เปนตน

ท่ีมา : ขอมูลจากบริษัทฯ

ท่ีมา : ขอมูลจากบริษัทฯ
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 บริษัทบันทึกลิขสิทธ์ิคอนเทนตเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบการเงินของบริษัทและ ณ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทมีจํานวนคอนเทนตประมาณ 1,701 คอนเทนต และมีมูลคาคงเหลือสุทธิ เทากับ 2,714.34 ลานบาท รายละเอียด

แยกตามแตละกลุมดังน้ี

ประเภทคอนเทนต

12
34567
8

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)

33.42

2,401.57

181.16

71.03

24.86

0.10

0.01

2.19

2,714.34 รวม

ท่ีมา : ขอมูลจากบริษัทฯ

 สิทธ์ิคอนเทนตท้ัง 8 ประเภทของบริษัทฯ ปจจุบันมีการจําหนายใหลูกคาเพ่ือนําไปออกอากาศ และเผย

แพร ในรูปแบบตาง ๆ  5 รูปแบบ คือ 1) เพ่ือออกอากาศทางสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล (DTT : Digital Terrestrial) 

2) เพ่ือออก อากาศทางสถานีโทรทัศนระบบเคเบิลและระบบผานดาวเทียม (Cable & Satellite) 3) เพ่ือผลิตและ

จําหนายในรูปแบบโฮม เอ็นเตอรเทนเมนต (Home Entertainment) เชน แผนDVD, Blu-ray 4) เพ่ือออกอากาศทาง

ระบบชองสัญญาณทาง อินเตอรเน็ต หรือระบบวิดีโอ ออนดีมานด (VOD : Video On Demand) 5) เพ่ือฉายทางโรง

ภาพยนตร และ 6) เพ่ือผลิต และจําหนายในรูปแบบสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandise)

 รายไดจากธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตเปนรายไดหลักของบริษัท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 

92.68 รอยละ 96.00 และรอยละ 95.69 ของรายไดรวมสําหรับป 2561 - 2563 ตามลําดับ

 ลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ ท่ีจาํหนายใหกับลูกคากลุมธุรกิจสถานีโทรทัศนท่ีออกอากาศในป  2563  มีดังน้ี  

ลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ

ซีรีสอินเดีย : นิทานเวตาล

มีนาคม 2563 เสาร - อาทิตย

เวลา 07.30 น.

สถานีโทรทัศน ออกอากาศ วัน/เวลา
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ลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ

ซีรีสอินเดีย : นาคิน แคนรักอสรพิษ

ซีรีสอินเดีย : นาคิน

ซีรีสอินเดีย : มหาภารตะ

ซีรีสอินเดีย : นาคิน

ซีรีสอินเดีย : พระพุทธเจา มหาศาสดาโลก

ซีรีสอินเดีย : อารามหมหารานี

เมษายน 2563 จันทร - ศุกร
เวลา 21.50 น.

พฤษภาคม 2563 จันทร - ศุกร เวลา
13.00 น.

พฤษภาคม 2563 จันทร
เวลา 12.00 น.

สถานีโทรทัศน ออกอากาศ วัน/เวลา

พฤษภาคม 2563 จันทร
เวลา 12.00 น.

มิถุนายน 2563 จันทร - ศุกร
เวลา 19.00 น.

มิถุนายน 2563 จันทร
เวลา 12.00 น.
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ลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ

ซีรีสอินเดีย : อิทธิฤทธ์ิเทพนาคา

ซีรีสอินเดีย : จันตระกานตา ราชกุมารีกูบัลลังก

ซีรีสอินเดีย : สีดามหาราชินีแหงแผนดิน

ซีรีสอินเดีย : สีดาราม ศึกรักมหาลงกา

ซีรีสอินเดีย : ศนิ ปาฏิหาริยเทพพระเสาร

ซีรีสอินเดีย : ราธานกับองครักษพักใจ

กรกฎาคม 2563 จันทร
เวลา 12.00 น.

กันยายน 2563 จันทร
เวลา 12.00 น.

สิงหาคม 2563 จันทร - ศุกร
เวลา 14.25 น.

สถานีโทรทัศน ออกอากาศ วัน/เวลา

กันยายน 2563 จันทร - ศุกร
เวลา 01.10 น.

พฤศจิกายน 2563 เสาร - อาทิตย
เวลา 07.30 น.

พฤศจิกายน 2563 จันทร - ศุกร
เวลา 14.25 น.

ซีรีสฟลิปปนส : ศึกลางเผาพันธพระจันทรสีเลือด

เมษายน 2563 จันทร - อาทิตย
เวลา 02.03 น.
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ลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ

ซีรีสฟลิปปนส : ศึกลางเผาพันธพระจันทรสีเลือด

ซีรีสฟลิปปนส : หยุดหัวใจไวท่ีเธอ

ซีรีสจีน : ลิขิตรักสามพันป

ซีรีสจีน : แดนสนธยา ธงพญาอินทรี

สารคดี : ชุดมหัศจรรยแหงชีวิต

มิถุนายน 2563 จันทร
เวลา 12.00 น.

กรกฎาคม 2563 จันทร
เวลา 12.00 น.

สถานีโทรทัศน ออกอากาศ วัน/เวลา

ตุลาคม 2563 เสาร - อาทิตย
เวลา 14.00 น.

ธันวาคม 2563 เสาร - อาทิตย
เวลา 14.00 น.

มกราคม 2563 เสาร - อาทิตย
เวลา 08.30 น.

สารคดี : ชุดประสบการณโลก

สิงหาคม 2563 จันทร - อาทิตย
เวลา 02.03 น.

สารคดี : ชุดวาวเลาโลก

เมษายน 2563 จันทร - ศุกร
เวลา 21.50 น.
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 3.  ธุรกิจใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธสินคาทางสถานีโทรทัศน
 ธุรกิจใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธคือ การใหลูกคาซ้ือชวงเวลาในสถานีโทรทัศนเพ่ือใช
ในการ ประชาสัมพันธสินคาของลูกคา หรือเพ่ือออกอากาศรายการของลูกคา โดยชวงเวลาท่ีจําหนายเปน (1) เวลา
จากสถานี โทรทัศนระบบผานดาวเทียม“ชอง JKN Dramax” ซ่ึงเปนสถานีโทรทัศนท่ีบริษัทยอย (บริษัท เจเคเอ็น 
แชนแนล จํากัด หรือ JKN Channel) ไดรับสิทธ์ิในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน จากสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) ท้ังน้ี ชอง JKN 
Dramax ไดยุติการออกอากาศต้ังแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2563 โดยตอไป เวลาในการใหบริการจะเปนเวลาจากชอง JKN 
TV ซ่ึงเปนสถานีโทรทัศนของบริษัทยอย (บริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด หรือ JKN News) (2) เวลาจากธุรกิจสถานี
โทรทัศนรายการขาวเศรษฐกิจ ภายใตช่ือ JKN-CNBC และ JKN NEWS ซ่ึงออกอากาศท้ังในสถานีโทรทัศนระบบ
ดิจิตอล ทางเวปไซส รวมถึงแอพลิเคชัน ในมือถือ และ (3) เวลาจากสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลท่ีบริษัทฯ ไดรับมา
จากเจาของชองดิจิตอล
 ธุรกิจใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธดําเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับประเภทเวลา
ท่ีให บริการมีท้ังหมด 3 รูปแบบ ซ่ึงแบงตามจํานวนเวลาในการออกอากาศ คือ 1) โฆษณาในรูปแบบหนังโฆษณา 
หรือ ทีวีซี (TVC : Television Commercial) และสปอต (Spot) 2) โฆษณาในรูปแบบสกูป (Scoop) และ3) โฆษณา
ในรูปแบบรายการ แนะนําสินคาและบริการ (Direct sale) ซ่ึงเวลาท่ีใหบริการท้ัง 3 รูปแบบ มีโดยมีรายละเอียดดังน้ี

 โฆษณาท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศนท้ัง 2 ชองทาง ลูกคาหรือเจาของผลิตภัณฑเปนผูจัดทํา หรือผลิต
เอง โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยใหบริการเพียงจัดเรียงออกอากาศตามเวลาท่ีตกลง ยกเวนรายการของ JKN Channel 
ท่ีจะจาง ทีมงานภายนอกผลิต และมีทีมงาน JKN Channel ควบคุมการผลิต
 รายไดจากธุรกิจใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ คิดเปนสัดสวน รอยละ 5.57 รอยละ 3.52 
และ รอยละ 3.53  ของรายไดรวม ของป 2560 - 2562 ตามลําดับ

TVC และ Spot
ใหบริการเวลาโฆษณา ระยะเวลา 15 – 120 วินาที เพ่ือออกอากาศ

หรือโฆษณาผลิตภัณฑในระหวางชวงตอของรายการ หรือในระหวางรายการ

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

โดยใหมีผูดําเนินรายการ อาทิเชน เจาของผลิตภัณฑนักแสดง เปนตน

รายการแนะนําสินคา
และบริการ

(Direct sale)

ใหบริการเวลาเพ่ือขายตรงหรือแนะนําสินคาและบริการระยะเวลา 25 - 30 นาที โดยมีผูดําเนิน

รายการเพ่ือคอยแนะนําสินคา หรือผลิตภัณฑตลอดรายการ เชน รายการแนะนําสินคา โอ-ชอปปง

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

 4. ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ 
 ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑเปนธุรกิจท่ีดําเนินการโดยบริษัทฯ ผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ จําหนายประกอบดวย 1) ผลิตภัณฑ 
ประเภทโฮมเอ็นเตอรเทนตเมนท (Home Entertainment) อาทิเชน DVD, Blu-ray, Box set เปนตน ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ 
Home Entertainment ดังกลาว เปนผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ ไดรับพระบรมราชานุญาตจากสํานักพระราชวัง และไดรับ
สิทธ์ิให ผลิตและจําหนาย 2) ผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน เส้ือโครงการตางๆ เปนตน 
 ผลิตภัณฑตางๆ ท่ีผลิตภายใตธุรกิจน้ี บริษัทฯ จางบริษัทภายนอก (outsource) เปนผูผลิต และมีพนักงาน
ของ บริษัทฯ คอยตรวจเช็คคุณภาพและจําหนาย

ท่ีมา : ขอมูลจากบริษัทฯ
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รายช่ือลูกคา

บริษัทมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจและมีลูกคารายใหญในปจจุบันดังตอไปน้ี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บจก. อาร.เอส. เทเลวิช่ัน

บจก. มีเดียกราวด

สถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลทีวี

บมจ. ทีวีไดเร็ค จําหนายสินคาในลักษณะ Home Shopping
และสถานีโทรทัศนระบบเคเบิลและดาวเทียม 

บจก. ยูไนเต็ด สตูดิโอ ตัวแทนจัดหาลิขสิทธิคอนเทนทใหสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลทีวี
และใหบริการ VOD

ตัวแทนจัดหาลิขสิทธิคอนเทนทใหสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลทีวี

The Go Quest Modulus Media Fze ตัวแทนจัดหาลิขสิทธิคอนเทนทเพ่ือเผยแพรทุกชองทางในตางประเทศ

BEYOND DREAM MULTIMEDIA LIMITED ตัวแทนจัดหาลิขสิทธิคอนเทนทเพ่ือเผยแพรทุกชองทางในตางประเทศ

SKYLINKS GLOBAL SDN BHD ตัวแทนจัดหาลิขสิทธิคอนเทนทเพ่ือเผยแพรทุกชองทางในตางประเทศ

BETA FILM GMBH ตัวแทนจัดหาลิขสิทธิคอนเทนทเพ่ือเผยแพรทุกชองทางในตางประเทศ

Hongmin Content Enterrainment ตัวแทนจัดหาลิขสิทธิคอนเทนทเพ่ือเผยแพรทุกชองทางในตางประเทศ

Orient Content Distribution B.V. ตัวแทนจัดหาลิขสิทธิคอนเทนทเพ่ือเผยแพรทุกชองทางในตางประเทศ

Arait Multimedia International ตัวแทนจัดหาลิขสิทธิคอนเทนทเพ่ือเผยแพรทุกชองทางในตางประเทศ

บจก. นิววัน แอดเวอรไทซ่ิง ตัวแทนจัดหาลิขสิทธิคอนเทนทใหสถานีโทรทัศนระบบเคเบิล
และดาวเทียม

 และเน่ืองจากผลิตภัณฑท่ีผลิตภายใตธุรกิจน้ี มีหลายผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี
ไดรับพระบรมราชานุญาตใหจัดทํา ดังน้ัน รายไดสวนหน่ึงหลังหักคาใชจายบริษัทจะนําทูลเกลาฯ ถวาย และบริจาคให
มูลนิธิท่ีรวมโครงการ รายไดจากธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ คิดเปนสัดสวน รอยละ 2.56 และรอยละ 2.33 ของรายได
รวมสําหรับป 2561 - 2562 ตามลําดับ และสําหรับป 2563 บริษัทไมมีรายไดจากธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 บริษัทฯ มุงเนนเพ่ือเปนผูนําในการใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต และดวยประสบการณของผูบริหาร 
ของบริษัทฯ ท่ีมีความรูและประสบกาณในธุรกิจลิขสิทธ์ิคอนเทนต และมีความเขาใจในความนิยมของผูชมคอนเทนตใน
ประเทศ สงผลใหลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทฯ เลือกซ้ือและใหบริการในปจจุบันหลายรายการเปนท่ีนิยมและตองการของ
กลุมลูกคาท้ัง ลูกคาผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน (เชน ไทยทีวีสีชอง 3 สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 (ททบ.5) ชอง
ทรูโฟรยู (True4U) สถานีโทรทัศนชอง 8 ชองเวิรคพอยท (Workpoint) ชองโมโน 29 (MONO29) เปนตน) ลูกคาผู
ประกอบธุรกิจ Home Entertainment (เชน บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน จํากัด (Boomerang) และลูกคาผูประกอบธุรกิจ
ใหบริการ VOD เปนตน 
 และเพ่ือใหลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ เปนท่ีนิยมอยางตอเน่ืองและเปนผูนําในการใหบริการและจําหนาย
ลิขสิทธ์ิ คอนเทนต บริษัทฯ จึงมีการกําหนดกลยุทธทางการตลาด ดังน้ี
 1. กลยุทธดานการตลาด
    1.1   กลยุทธดานผลิตภัณฑ
        1)  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
  เพ่ือเปนผูนําในการใหบริการลิขสิทธ์ิคอนเทนต บริษัทฯ จึงมุงเนนในการเลือกซ้ือและนําเขาลิขสิทธ์ิคอน
เทนต ใหมีความหลากหลายและครอบคลุมความตองการของลูกคาท่ีตองการซ้ือคอนเทนตท่ีเหมาะสมกับผูชมคอนเทนต
ใน ประเทศทุกเพศทุกวัย ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทฯ ใหบริการและจําหนายจึงมีถึง 8 ประเภท คือ (1) เจเคเอ็น ออริจิ
นอล (JKN Original) (2) เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) (3) ฮอลลีวูดฮิต (Hollywood Hit) (4) ไอ เมจิค ดิโปร
เจค (I-Magic The Project) (5) คิดส อินสไปร (Kids Inspired) (6) มิวสิค สตาร พาเหรด (Music Star Parade) (7) 
นิวส (News) และ (8) ซุปเปอรโชว (Super Show) อีกท้ังลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ เปนคอนเทนตแบบสําเร็จรูป 
ท่ีผานการตัดตอ แปลและพากยเสียงเรียบรอย ลูกคาสามารถนําออกอากาศทางสถานีโทรทัศนของตนเอง หรือนําไปผลิต
แผน DVD, Blu-ray ไดโดยไมตองเสียเวลาหรือคาใชจายในการจัดทําคอนเทนตใหพรอมเพ่ิมเติม
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  ดวยความหลากหลายและการเปนลิขสิทธ์ิคอนเทนตแบบสําเร็จรูป สงผลใหบริษัทฯ สามารถตอบสนอง 
ความตองการลิขสิทธ์ิคอนเทนตของลูกคาแตละกลุมไดตอเน่ืองและครบวงจร เพราะลูกคาของบริษัทฯ สามารถเลือกซ้ือ 
ลิขสิทธ์ิหลากหลายประเภทในการซ้ือกับบริษัทฯ เพียงคร้ังเดียว เชน ลูกคาสามารถซ้ือไดท้ังซีรีสอินเดีย เกาหลี  Hollywood 
และสารคดีพรอมกันในคราวเดียว ดวยกลยุทธดังกลาวจึงเปนเหตุผลท่ีลูกคาของบริษัทฯ เลือกซ้ือลิขสิทธ์ิคอนเทนตจาก 
บริษัทฯ แทนการติดตอขอซ้ือจากเจาของลิขสิทธ์ิเน่ืองจากสามารถเลือกซ้ือคอนเทนตไดแบบเดียว ไมสามารถเลือกไดหลาก
หลายประเภท เชนเดียวกับของบริษัทฯ 

        2)  ทันตอกระแสนิยมและความตองการของผูชม
       เพ่ือใหทราบถึงกระแสความนิยมและความตองการของผูชมคอนเทนต บริษัทมีการวาจางบริษัท 
เดอะนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด (“AGB Neilson”) ซ่ึงเปนบริษัทผูมีความเช่ียวชาญดานการวัดเรตต้ิงรายการและสถานี
โทรทัศน ในการทําหนาท่ีวัดเรตต้ิงความนิยมของผูชมคอนเทนตของบริษัทท่ีออกอากาศในสถานีโทรทัศนชองรายการ 
JKN Dramax รวมถึงฝายบริหารของบริษัทมีการติดตามเรตต้ิงความนิยมของคอนเทนตของบริษัทท่ีออกอากาศในสถานี
โทรทัศนชองอ่ืนๆ
       นอกจากการวาจาง AGB Neilson เพ่ือวัดเรตต้ิงคอนเทนตแลว  ฝายบริหารของบริษัทใหความ
สําคัญตอกระแสนิยมระดับสากลเพ่ือใชเปนแนวทางในการคัดเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนตสําหรับจําหนายและใหบริการใน
ประเทศ 
โดยฝายบริหารมีการเขาชมงานแสดงลิขสิทธ์ิคอนเทนตระดับสากลเปนประจํา งานแสดงลิขสิทธ์ิท่ีฝายบริหารเขาชม อาทิ
เชน งาน MIPCOM (งานแสดงลิขสิทธ์ิคอนเทนตภาพยนต สารคดี ระดับสากลท่ีจัด ณ ประเทศฝร่ังเศส) BCM 
(งานแสดงคอนเทนตท่ีจัด ณ ประเทศเกาหลีใต) Busan International Film Festival (งานแสดงคอนเทนตท่ีจัด ณ 
ประเทศเกาหลีใต) เปนตน และแมในชวงปท่ีผานมาจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 สงผลตอท่ัวโลกไม
สามารถเดินทางระหวางประเทศได ทางบริษัทก็เขารวมงานในรูปแบบออนไลน (Virtual Exhibition)
      การใหความสําคัญตอกระแสนิยมและความตองการของผูชมท้ังในประเทศและตางประเทศเปน
กลยุทธท่ีสงผลใหลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทเปนท่ีตองการของกลุมลูกคาอยางสม่ําเสมอ

        3)  ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีมีเอกลักษณภายใตสิทธ์ิของบริษัทฯ
      นอกจากการซ้ือและนําเขาลิขสิทธ์ิคอนเทนตจากตางประเทศ บริษัทมีการผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนต
ท่ีเปนสิทธ์ิของบริษัทแตเพียงบริษัทเดียว เชน ลิขสิทธ์ิคอนเทนตสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ เร่ือง My 
Queen – พระราชินีของเรา และเร่ือง My King-ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจํา นิรันดร เปนตน โดยอยูภายใต
กลุม JKN Original ท้ังน้ี ณ ปจจุบันลิขสิทธ์ิคอนเทนตภายใตกลุม JKN Original ของบริษัทเปนลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัท
ไดรับพระบรมราชานุญาตในการผลิตและจัดจําหนายแตเพียงเจาเดียว สําหรับผลิตภัณฑท่ีผลิตจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต 
JKN Original มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวและวางจําหนายในรานคาท่ีบริษัทอนุญาตเทาน้ัน 
       ผลิตภัณฑจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต JKN Original ไดรับการออกแบบโดยฝายบริหารและทีมงาน
ของบริษัทท้ังน้ี ลิขสิทธ์ิคอนเทนตและสินคากลุมน้ีจะผานการตรวจสอบคุณภาพในทุกข้ันตอนต้ังแตการวางโครงเร่ือง 
คัดเลือกทีมงานถายทํา กระบวนการคัดเลือกนักแสดง กระบวนการถายทํา กระบวนการผลิตสินคาจากลิขสิทธ์ิ JKN 
Original จนถึงคุณภาพระหวางขนสงและสงมอบ เพ่ือเปนการรับประกันความม่ันใจใหกับลูกคาวาจะไดสินคาท่ีดี มี
คุณภาพ คุมคา และนาสะสม

ท่ีมา : ขอมูลจากบริษัทฯ

    1.2   กลยุทธดานการกําหนดราคา (Pricing)
    บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาสินคา และบริการแตกตางกันตามแตละประเภทธุรกิจ ดังน้ี
        1)  ธุรกิจใหบริการและจาํหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต
  เน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ มีท้ังหมด 8 กลุม และสามารถเผยแพรหรือออกอากาศได
หลายชองทาง อีกท้ัง มีความเหมาะสมกับผูชมรายการท่ีหลากหลาย ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปอยางเหมะสม 
บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายราคาลิขสิทธ์ิตามกลุมลิขสิทธ์ิคอนเทนตท้ัง 8 กลุม โดยแตละกลุมมีการกําหนดราคาท่ีแตกตางกัน
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ตามชองทางการเผยแพรและรูปแบบสัญญาท่ีลูกคาเลือก เชน ลูกคากลุมผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน สามารถเลือกได
วาตองการลิขสิทธ์ิกลุมใด (Asian Series, Hollywood Hit เปนตน เพ่ือเผยแพรทางสถานีโทรทัศนระบบเคเบิล ระบบ 
(ผานดาวเทียม หรือระบบดิจิตอล และลิขสิทธ์ิท่ีเลือกเผยแพรเปนการเผยแพรคร้ังแรกแบบผูกขาด (New Exclusive) 
หรือแบบเผยแพรคร้ังแรกแบบไมผูกขาด (New Non-Ex) หรือแบบเผยแพรซ้ํา (Re-run) เปนตน

        2)  ธุรกิจใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธสินคาทางสถานีโทรทัศน
       การใหบริการเวลาเปนการใหบริการเวลาจากสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียมท่ีบริษัทยอยไดรับ
สิทธ์ิจาก กสทช. คือ ชอง JKN Dramax และระบบดิจิตอลท่ีบริษัทฯ ซ้ือมา โดยนโยบายในการกําหนดราคาใหบริการ
เวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธพิจารณาจากรูปแบบเวลาโฆษณา และชวงเวลาท่ีออกอากาศเปนหลัก ปจจุบันรูป
แบบเวลาท่ีจําหนายมี 3 รูปแบบ (Spot/TVC Scoop และ Direct sale) และชวงเวลาออกอากาศของชอง JKN 
Dramax ท่ีมีอัตราคาโฆษณาสูงสุด คือ ชวงเวลา 19.00 – 22.00 น. โดยเปนชวงเวลาออกอากาศซีรีสตางประเทศ 
เชน ซีรีสอินเดีย และซีรีสเกาหลี เปนตน โดยการใหจําหนายเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธดังกลาว จะดําเนิน
การผานบริษัทยอย คือ บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด ซ่ึงทําหนาท่ีเปนตัวแทนจําหนายเวลาโฆษณาใหกับกลุมบริษัท
ท้ังหมด
        3)  ธุรกิจจาํหนายผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต
       เน่ืองจากสินคาและผลิตภัณฑท่ีจําหนายภายใตธุรกิจน้ี ณ ปจจุบันเปนสินคาและผลิตภัณฑเฉพาะ
และจําหนายภายใตตราสินคาของบริษัทฯ โดยจะผลิตและจําหนายเฉพาะโอกาสสําคัญ เชน สารคดี My Queen ท่ีผลิต
และจําหนายเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และสารคดี My King – ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจํา นิรันดรท่ีผลิตและจําหนาย
เพ่ือเผยแพรพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชและเส้ือคิดถึงพอเปนตน บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายราคาและสวนลดเพ่ือใหเหมาะสมกับลูกคา  (เชน บริษัท 
หรือรานคา หรือศูนยหนังสือ) ท่ีซ้ือเพ่ือกระจายสินคาอีกทอดหน่ึง ซ่ึงจากภาวะการเปล่ียนแปลงของผูบริโภคในปจจุบัน 
กลุมลูกคาท่ีซ้ือสินคาเก่ียวกับ Home Entertainment ลดลงอยางมาก บริษัทจึงไดพิจารณาหยุดการผลิตในสวนของผลิตภัณฑ
ท่ีเก่ียวของกับลิขสิทธิคอนเทนตแลว ในป 2561

    1.3   กลยุทธดานการตลาดและการประชาสัมพันธ
    เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหลูกคาทราบถึงรายละเอียดคอนเทนต บริษัทจึงใหความสําคัญตอกลยุทธ
ดานการตลาดและประชาสัมพันธ โดยเนนการประชาสัมพันธใหลูกคาทุกกลุมทราบขอมูล ผานกิจกรรมและชองทาง
ตางๆ อยางตอเน่ือง เชน
  การประชาสัมพันธผานงานอีเวนทตางๆ โดยการเชิญกลุมลูกคาธุรกิจลิขสิทธ์ิคอนเทนต ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ อาทิเชน งานเจเคเอ็น กาลา ไนท (JKN GALA NIGHT)  งานเมกะโชวเคส (Mega Showcase) 
งานแถลงขาว JKN SPECTACULAR งานโชวเคสในเทศกาลภาพยนตรตางๆ เชน  Asia TV Forum (ATF), Hong 
Kong Filmart  เปนตน
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  ประชาสัมพันธผานส่ือ และรายการตางๆ โดยผูบริหารเขารวมรายการเพ่ือรวมพูดคุยใหสัมภาษณ
เก่ียวกับการทําธุรกิจ ไลฟสไตล เพ่ือสอดแทรกการประชาสัมพันธสินคาและผลิตภัณฑของบริษัทฯ  (CEO Branding) 
ใหเกิดกระแสการรับรู รวมถึงการเชิญบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เชน ศิลปน ดารา นักรอง ชวยในการประชาสัมพันธสินคา
และผลิตภัณฑ (Superstar Marketing)

    1.4   กลยุทธการบริหารชองทางการจดัจาํหนาย
    บริษัทกําหนดชองทางการจําหนายออกเปน 2 ชองทาง คือ การนําเสนอและติดตอกลุมลูกคาโดยตรง และ
การนําเสนอและติดตอผานตัวแทน โดยมีรายละเอียดดังน้ี
       นําเสนอและติดตอกลุมลูกคาโดยตรง
  ลิขสิทธ์ิคอนเทนต สินคาท่ีเก่ียวของกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต และเวลาในชอง JKN Dramax และเวลา
จากรายการท่ีผลิตโดย สถานีขาว JKN CNBC และ JKN News ทีมงานขายของบริษัทจะดําเนินการติดตอยังลูกคา
โดยตรง โดยเนนท้ังลูกคารายใหญ ลูกคาท่ีมีสัมพันธอันดีมีการซ้ือและหรือใชบริการกับบริษัทอยางตอเน่ือง และลูกคา
เจาของผลิตภัณฑกรณีเปนลูกคาธุรกิจใหบริการเวลาโฆษณา ท้ังน้ี เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกและชวยใหลูกคา
เขาใจในสินคาและผลิตภัณฑของบริษัททีมงานจะนําเสนอทีเซอร (Teaser) ของคอนเทนตท่ีตองการเสนอขาย และ
หรือตัวอยางสินคาและผลิตภัณฑในคราวเดียว พรอมกับแพ็กเกจ (Package) การจําหนาย เพ่ือใหลูกคาทราบมูลคา
เบ้ืองตน
       การนําเสนอและติดตอผานตัวแทน (Agency)
  การใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธนอกจากติดตอลูกคาซ่ึงเปนเจาของผลิตภัณฑ
โดยตรง ทีมงานมีการดําเนินการติดตอผานตัวแทนบริษัทโฆษณา (Agency) อาทิ บริษัท กรุปเอ็ม จํากัด, บริษัท มีเดีย 
อินเทลลิเจนซ จํากัด, บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซ่ิง จํากัด เปนตน เพ่ือนําเสนอแพ็กเกจ (Package) การโฆษณาผานส่ือ
โทรทัศนชอง JKN Dramax และการโฆษณาในรายการขายของของสถานีขาว JKN CNBC และ JKN News  
การนําเสนอและติดตอ Agency เพ่ือจําหนายเวลาโฆษณาเปนชองทางท่ีชวยใหบริษัทสามารถจําหนายเวลาโฆษณา
ได เน่ืองจาก Agency แตละรายจะดูแลเจาของผลิตภัณฑหลายรายชวยใหบริษัทสามารถจําหนายเวลาโฆษณาในปริมาณ
มากในคราวเดียว โดยบริษัทไดมีการต้ังบริษัทยอย คือ บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด เพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวแทนจําหนาย
เวลาโฆษณาใหกับกลุมบริษัทท้ังหมด
       การจําหนายสินคาไปตางประเทศ
  ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีจําหนายไปยังตางประเทศ และการใหบริการเปนตัวแทนจัดจําหนายลิขสิทธ์ิคอน
เทนตไปยังตางประเทศ บริษัทจะดําเนินการติดตอไปยังลูกคาท่ีสนใจท้ังลูกคาท่ีเปน กลุมลูกคาโดยตรง หรือลูกคาท่ีเปน
ตัวแทน (Agency) ข้ึนกับลักษณะการประกอบธุรกิจของแตละประเทศ ท้ังน้ี เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกและชวย
ใหลูกคาเขาใจในสินคาและผลิตภัณฑของบริษัททีมงานจะนําเสนอทีเซอร (Teaser) ของคอนเทนตท่ีตองการเสนอขาย 
และหรือตัวอยางสินคาและผลิตภัณฑในคราวเดียว พรอมกับแพ็กเกจ (Package) การจําหนาย เพ่ือใหลูกคาทราบ
มูลคาเบ้ืองตน
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 2. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
 บริษัทฯ แบงลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมายตามลักษณะธุรกิจแตละประเภทของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
ดังน้ี
 1) ธุรกิจใหบริการและจาํหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต
 ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทฯ จําหนายในปจจุบัน แบงเปน 8 กลุม โดยแบงตามลักษณะรายการ รวมถึงเน้ือหา
และ แหลงท่ีมา ลิขสิทธ์ิคอนเทนตแตละกลุมมีความเหมาะสมสําหรับผูชมรายการท่ีแตกตางกัน ดังน้ี

ประเภทคอนเทนต

12
34567
8

กลุมผูชมเปาหมาย

สําหรับผูชมรายการทุกชองทาง ทุกเพศ และทุกชวงอายุ รวมถึงผูชมท้ังในประเทศ
และตางประเทศ

สําหรับผูชมทุกเพศ โดยเนนผูชมกลุมแมบาน ผูชมกลุมเพศท่ี 3 และชวงอายุต้ังแต
15 ปข้ึนไป 

สําหรับผูชมทุกเพศ และมีชวงอายุระหวาง 15 – 55 ป

สําหรับผูชมทุกเพศ และทุกชวงอายุ 

สําหรับผูชมทุกเพศ และทุกชวงอายุโดยเนนกลุมเยาวชนเปนหลัก 

สําหรับผูชมทุกเพศ ทุกชวงอายุโดยเนนกลุมเยาวชนท่ีช่ืนชอบรายการคอนเสิรตจาก
ตางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศเกาหลี 

สําหรับผูชมทุกเพศ และมีชวงอายุระหวาง 18 – 65 ป

สําหรับผูชมทุกเพศ และมีชวงอายุระหวาง 15 – 65 ป

  การใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ เปนการจําหนายใหกับผูประกอบธุรกิจเผยแพร 
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต (B2B) มิใชการจําหนายใหผูชมรายการคอนเทนตโดยตรง ท้ังน้ี กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจให
บริการ และจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ ครอบคลุมท้ังในประเทศไทย รวมถึงประเทศเพ่ือนบานซ่ึงมีความ
คลายคลึงกันในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีกับประเทศไทย ซ่ึงสงผลใหกระแสความนิยมในละคร ซีรีส และ
ภาพยนตรมีความ ใกลเคียงกัน สามารถแบงเปน 3 กลุม ดังน้ี
  1.1 ผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน
  ลูกคากลุมผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนของบริษัทฯ  ประกอบดวย (1) ผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน 
ระบบดิจิตอล และ (2) ผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียม (Satellite) และระบบเคเบิล (Cable) (3) ผู
ประกอบ ธุรกิจสถานีโทรทัศนในตางประเทศ รายละเอียดดังน้ี
      (1)   ผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล (Digital Territorial หรือ DTT) คือ บริษัทท่ี
ไดรับใบ อนุญาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลผานการประมูลเม่ือเดือนพฤษภาคมป 2557 
           ปจจุบันลูกคาผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล ประกอบดวย สถานีโทรทัศน
ชอง 7 สี (7HD) สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 (ททบ.5) ชอง 9 อสมท (MCOT) 
ชองทรูโฟรยู (True4U) สถานีโทรทัศนชอง 8 ชองเวิรคพอยท (Workpoint) ชองเนช่ัน (Nation) และชองจีเอ็มเอ็ม 
(GMM25) เปนตน
      (2)  ผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียม (Satellite) และระบบเคเบิล (Cable) 
คือ บริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนสําหรับใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนจาก 
กสทช. ปจจุบันลูกคาของบริษัทในกลุมน้ีประกอบดวย ชอง ทีซีเอ็นเอ็น เนทเวิรค (TCNN Network) และชอง 1618 
ซ่ึงเปนสถานีโทรทัศนของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) (TV Direct)
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   การขายลิขสิทธ์ิคอนเทนตใหลูกคากลุมผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนในประเทศเปนการขายและ 
ใหลูกคาเพ่ือออกอากาศในสถานีโทรทัศนของตนเองและสถานีโทรทัศนในเครือ และ/หรือ ซ้ือเพ่ือขายตอใหกับบริษัทท่ี
ประกอบ ธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบเคเบิลทองถ่ิน
         (3)  ผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนในตางประเทศ เน่ืองจาก บริษัทเร่ิมขยายการจําหนายลิขสิทธ์ิ
คอนเทนตไปยังตางประเทศ ต้ังแตป 2561 ซ่ึงลูกคากลุมผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนในตางประเทศจะเปนการจําหนาย
ลิขสิทธ์ิคอนเทนตใหลูกคาเพ่ือนําไปออกอากาศในสถานีโทรทัศนของตนเอง หรือเพ่ือจําหนายตอใหกับบริษัทท่ีประกอบ
ธุรกิจสถานีโทรทัศนรายอ่ืน
  1.2  ผูประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท (Home Entertainment) 
  ลูกคากลุมผูประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท (Home Entertainment) ประกอบดวยบริษัท 
ผูประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายแผนดีวีดี (DVD) บลูเรย (Blu-ray) โดยลูกคากลุมน้ีนิยมซ้ือลิขสิทธ์ิคอนเทนตกลุม 
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  ผูประกอบธุรกิจบริการส่ือผานเว็บไซต หรือผูประกอบธุรกิจวิโอดี (Video On Demand)
  ลูกคากลุมผูประกอบธุรกิจบริการส่ือผานเว็บไซต หรือ VOD ประกอบดวยบริษัทผูประกอบธุรกิจ ให
บริการวีดีโอสตรีมม่ิง (Video Streaming) หรือบริการวิดิโอดิจิตอลผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และเน่ืองจาก
ปจจุบัน ความนิยมดานการใชเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลใหลูกคากลุมน้ีมีโอกาสท่ีจะเติบโตอีกในอนาคต
  การขายลิขสิทธ์ิคอนเทนตใหแกลูกคาแตละกลุม บริษัทฯ จะจัดทําเปนสัญญาใหสิทธ์ิท้ังหมด 2 รูป
แบบ คือ (1) ใหสิทธ์ิในการแพรภาพแพรเสียงแตเพียงผูเดียวในชองทางท่ีกําหนด (Exclusive) และใหสิทธ์ิในการแพร
ภาพแพร เสียงแบบไมใชแตเพียงผูเดียว (Non-Exclusive) และ (2) ใหสิทธ์ิในการผลิตและจัดจําหนาย 
  ท้ังน้ี ในสัญญาจะมีการระบุสิทธ์ิในเผยแพรคอนเทนตของบริษัทฯ ไดหลายชองทาง เชน ใหสิทธ์ิ
ออก อากาศทางสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลคูกับใหสิทธ์ิในการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนระบบเคเบ้ิล หรือใหสิทธ์ิ
ออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลคูกับใหสิทธ์ิการออกอากาศทางระบบออนไลนในกรณีลูกคามีการเผย
แพรรายการใหผูชมคอนเทนตแบบออนไลน และใหสิทธ์ิในการผลิตและจําหนายแผนดีวีดี บลู-เรย คูกับใหสิทธ์ิใน
การออกอากาศทางสถานี โทรทัศนระบบเคเบ้ิล เปนตน ท้ังน้ี การซ้ือลิขสิทธ์ิคอนเทนตของลูกคากลุมน้ีเปนการซ้ือ
คราวละหลายรายการและหลาย ประเภท (Asian Fantasy คูกับ Hollywood Hit และคูกับ Kids Inspire เปนตน) 
และมีกําหนดตารางการสงมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนตอยางชัดเจน

 2)  ธุรกิจใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธสินคาทางสถานีโทรทัศน
  กลุมลูกคาธุรกิจใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธสินคาทางสถานีโทรทัศน ประกอบดวย 
(1) กลุมผูประกอบการท่ีเปนเจาของสินคาและผลิตภัณฑ (Direct Customer) และ (2) กลุมตัวแทนบริษัทโฆษณา 
(Agency) รายละเอียดดังน้ี
  2.1  กลุมผูประกอบการท่ีเปนเจาของสินคาหรือผลิตภัณฑ (Direct Customer)
  คือ บริษัทและ/หรือบุคคล ท่ีเปนเจาของผลิตภัณฑ ซ่ึงมีความตองการท่ีจะประชาสัมพันธหรือ
โฆษณา สินคาผานส่ือโทรทัศน โดยลูกคากลุมน้ีจะเปนผูติดตอขอซ้ือชวงเวลากับบริษัทฯ โดยตรงเพ่ือประชาสัมพันธ
สินคาของตนเอง 
  2.2  กลุมตัวแทนบริษัทโฆษณา (Agency)
  คือ บริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจจัดหาส่ือโฆษณาทุกประเภท รวมถึงบริการวางแผนการโฆษณาใหกับ
เจา ของผลิตภัณฑ ซ่ึงบริษัทเหลาน้ีจะไดรับมอบหมายจากลูกคาใหจัดหาส่ือเผ่ือเผยแพรสินคาโดยมีการกําหนดวงเงิน

 3)  ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ
  กลุมลูกคาธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ คือผูประกอบธุรกิจรานหนังสือ หรือ รานคาท่ัวไปท่ีเปนผูจําหนาย
สินคา และผลิตภัณฑ Home Entertainment เชน ศูนยหนังสือจุฬา ราน B2S ราน Boomerang รานซีเอ็ด และราน
นายอินทร เปนตน ซ่ึงการจําหนายของบริษัทฯ มีท้ังจําหนายปกติ และจําหนายแบบฝากขาย ซ่ึงจากภาวะการ
เปล่ียนแปลงของผูบริโภค ในปจจุบัน กลุมลูกคาท่ีซ้ือสินคาเก่ียวกับ Home Entertainment ลดลงอยางมาก บริษัทจึง
ไดพิจารณาหยุดการผลิตในสวน ของผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับลิขสิทธิคอนเทนตแลว ในป  2561
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 3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม – ธุรกิจสถานีโทรทัศนและส่ือโฆษณา
 ภาพรวมอุตสาหกรรมส่ือโฆษณา จากขอมูลของ มายดแชร พบวาจํานวนเงินท่ีใชในส่ือโฆษณาโทรทัศนใน
ประเทศไทยป 2563 ลดลง จาก 68,953 ลานบาท ในป 2562 เปน 61,329 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 11.1 
ซ่ึงเกิดจากการแพรระบาดของโควิด-19 มีแนวโนมในป 2564 ประมาณการวาจะมีการเติบโต 3% โดยการเติบโตของ
มูลคาการโฆษณาจะข้ึนอยูกับ การควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 ในป 2564   
 ขณะท่ีอุตสาหกรรมภาพรวมของโฆษณาทีวีดีจิตอลในป 2564 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยคาดการณการเติบโต
ท่ี 6% เน่ืองจากการระบาดของโควิด-19 ทําใหผูบริโภคอยูบานมากข้ึน ทีวีดิจิตอลกลายเปนส่ือท่ีคนชมมากข้ึน โดย
เนนหนักไปท่ีรายการขาว เพ่ือติดตามสถานการณไดอยางใกลชิด
 3.2 ภาวะการแขงขัน
 การท่ีผูประกอบการธุรกิจสถานีโทรทัศนตางแขงขันกันเพ่ือแยงชิงผูชม หรือ Eye ball เพ่ือดึงเม็ดเงินคาโฆษณา 
จากสินคาตางๆ  โดยกลยุทธในการเพ่ิมผูชมของแตละชองคือ การจัดหาและผลิตรายการ ท้ัง ละครไทย ซีรีสตางประเทศ 
เกมสโชว และรายการอ่ืน ๆ เพ่ือดึงดูดและเพ่ิมสัดสวนผูชมในชองของตนเอง แตเน่ืองจากการผลิตรายการเชน ละคร 
ซีรีส ท่ีมีประสิทธิภาพและเขาถึงผูชมมีคาใชจายในการลงทุนสูง อีกท้ัง ใชระยะเวลาในการจัดทํา (Production) นาน สง
ผลให หลายชองเลือกท่ีจะจัดหารายการสําเร็จรูป ท้ังละคร และซีรีส ท่ีมีตนทุนท่ีถูกกวาแทนการผลิตเอง
 การท่ีสถานีโทรทัศนเลือกซ้ือรายการสําเร็จรูปน้ัน ถือเปนปจจัยบวกใหกับบริษัทฯ ท่ีดําเนินธุรกิจใหบริการและ 
จําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตอยางสําคัญ เน่ืองจากบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจจําหนายรายการหรือลิขสิทธ์ิคอนเทนตสําเร็จรูป
ในประเทศ โดยตรงเชนเดียวกับบริษัทฯ ในปจจุบันมีจํานวนจํากัด และจากการท่ีบริษัทฯ มุงเนนการซ้ือและนําเขา
ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย อีกท้ังลิขสิทธ์ิคอนเทนตหลายรายการของบริษัทฯ เปนลิขสิทธ์ิ
ท่ีบริษัทฯ  มีสิทธ์ิให บริการแตเพียงผูเดียว สงผลใหสถานีโทรทัศนหลายชองซ้ือลิขสิทธ์ิกับบริษัทฯ แทนคูแขง
 สําหรับสภาวะการแขงขันในธุรกิจจําหนายและใหบริการลิขสิทธ์ิคอนเทนตสําเร็จรูปในประเทศไทย ณ ปจจุบัน 
มีการแขงขันสูง แตเน่ืองจากบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดังกลาวตางมุงเนนการซ้ือและนําเขาลิขสิทธ์ิท่ีแตกตางกัน รวมถึงมี
ชอง ทางในการออกอากาศแตกตางกัน  ท้ังน้ี บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังน้ี

รายช่ือคูแขง ประเภทลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีจําหนาย

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมน จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด

ท่ีมา : ขอมูลจากผูบริหารของบริษัทฯ

นําเขาและจําหนายลิขสิทธ์ิภาพยนตร

ตางประเทศเปนหลัก

นําเขาและจําหนายลิขสิทธ์ิภาพยนตร

ตางประเทศเปนหลัก

ชองทางการออกอากาศ

ออกอากาศทางโรงภาพยนตร

ออกอากาศทางโรงภาพยนตร
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การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
 1.  ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต 
 ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทฯ ใหบริการและจําหนาย ประกอบดวย (1) ลิขสิทธ์ิคอนเทนตสําเร็จรูปท่ีซ้ือและ 
นําเขามาจากเจาของลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ และผูไดรับสิทธ์ิในการเผยแพรในประเทศ โดยบริษัทฯ  จะดําเนินการ
ตัดตอ แปลบท และพากยเสียงเปนภาษาไทย และทําการจําหนายและใหบริการแกลูกคาในประเทศ (2) ลิขสิทธ์ิคอน
เทนตสําเร็จรูปท่ีซ้ือ และนําเขามาจากเจาของลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ เพ่ือทําการจําหนายและใหบริการแกลูกคาใน
ตางประเทศ (3) ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทฯ  ไดสิทธ์ิในการผลิต โดยการจางบริษัทภายนอกผลิต ซ่ึงตนทุนในการดําเนิน
งานในสวนของรายไดจากการใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตท้ัง 2 รูปแบบ จะประกอบดวย คาสิทธ์ิคอนเทนต 
ท่ีตัดจายในแตละปตามอายุการ ไดมาของสิทธ์ิ คาใชจายในการตัดตอ คาจางผูเช่ียวชาญเฉพาะดานจากภายนอกเพ่ือ
ทําการแปลบท พากยเสียง คาจาง ทีมงานผลิต และคาจางดารานักแสดงเพ่ือพากยเสียง และ (4) ลิขสิทธ์ิคอนเทนต
ของประเทศไทยท่ีบริษัทเปนตัวแทนในการจัดจําหนายไปยังท่ัวโลก บริษัทฯ จะดําเนินการแปลบทเปนภาษาอังกฤษ 
และทําการจําหนายและใหบริการแกลูกคาในตางประเทศ
 ท้ังน้ี การดําเนินการเพ่ือใหไดลิขสิทธ์ิคอนเทนตสําหรับการใหบริการและจําหนาย สามารถแบงเปน  3 ข้ันตอน
หลัก ไดแก 1) ข้ันตอนการสรรหาและคัดเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต 2) ข้ันตอนการจัดเตรียมคอนเทนต และ 3) ข้ันตอน
การจําหนาย

แผนภาพแสดงข้ันตอนการจัดหาผลิตภัณฑของธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต

ติดตอเจาของลิขสิทธ

คอนเทนต1 2 3พิจารณาและคัดเลือก

ลิขสิทธคอนเทนต

จัดทําสัญญาซ้ือ

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต

ข้ันตอนการสรรหาและคัดเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต

ข้ันตอนการจัดเตรียมลิขสิทธ์ิคอนเทนต

ข้ันตอนการจําหนายและสงมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต

รับลิขสิทธ์ิคอนเทนต1 2 3ตรวจสอบความครบถวน

ของลิขสิทธ์ิ

แปลบท ตัดตอ

และพากยเสียง
Synchronization4

นําเสนอลิขสิทธ์ิ

คอนเทนตใหพิจารณา1 2 3เจรจา/จัดทําสัญญาบริการ

และจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต
สงมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต ออกอากาศ4

 ข้ันตอนท่ี 1 : ข้ันตอนการสรรหาและคัดเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต  

 เพ่ือเปนผูนําในการใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต และเพ่ือใหไดรับลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีมีคุณภาพ

ทันตอกระแสนิยมและนาสนใจกอนบริษัทอ่ืน บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการสรรหาและคัดเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต

เปนอยางมาก จึงกําหนดใหฝายบริหารซ่ึงเปนผูมีความรูและประสบการณในธุรกิจลิขสิทธ์ิคอนเทนตเปนผูดูแลและ

รับผิดชอบในข้ันตอน การสรรหาและคัดเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต โดยมีข้ันตอนดังน้ี

ติดตอเจาของ

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต

พิจารณาและคัดเลือก

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต

จัดทําสัญญาซ้ือ

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต
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 1.1 ติดตอเจาของสิทธ์ิคอนเทนต

 ข้ันตอนการติดตอเจาของลิขสิทธ์ิคอนเทนตถือเปนข้ันตอนแรกในการใหไดมาซ่ึงลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ 

ปจจุบันการติดตอเจาของลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ มี 2 วิธี คือ 1) ติดตอผานงานแสดงคอนเทนต เชน งาน 

Marche’ International des Programmes de Communication (“MIPCOM”) จัด ณ เมืองคานส ประเทศ

ฝร่ังเศส ในระหวาง เดือนตุลาคม หรืองาน Marche International des Programmes de Television (“MIPTV”) 

จัด ณ เมืองคานส ประเทศฝร่ังเศส งาน Busan Content Market (“BCM”) งานแสดงคอนเทนตขางตนเปนงาน

ระดับสากลท่ีรวบรวมผูผลิต ลิขสิทธ์ิคอนเทนตหลากหลายประเภท ท้ังลิขสิทธ์ิคอนเทนตภาพยนตร ละคร ซีรีย การตูน 

และสารคดีเปนจํานวนมาก จึงเปนวิธีท่ีใชในการติดตอเจาของลิขสิทธ์ิคอนเทนต และ 2) ติดตอกลุมเจาของและผูขาย

ลิขสิทธ์ิคอนเทนตผานทางความ สัมพันธของฝายบริหาร เน่ืองจากฝายบริหารของบริษัทฯ มีประสบการณดานการติดตอ

และซ้ือลิขสิทธ์ิคอนเทนตมามากกวา 10 ป อีกท้ังมีความสัมพันธอันดีกับเจาของลิขสิทธ์ิคอนเทนต จึงทําใหบริษัทฯ  

มีชองทางการติดตอเจาของลิขสิทธ์ิคอนเทนต ชองทางอ่ืนเพ่ิมเติม นอกจากการรวมงานแสดงคอนเทนตซ่ึงถือเปนจุด

แข็งของบริษัทฯ เม่ือเทียบกับบริษัทอ่ืน 

 สําหรับธุรกิจการเปนตัวแทนจัดจําหนายคอนเทนตในตางประเทศน้ัน บริษัทจะไมมีตนทุนในการจัดซ้ือคอนเทนต 

เน่ืองจากเปนเพียงตัวแทนในการจัดจําหนาย ดังน้ันการคัดเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนตจะดําเนินการเพียงคัดเลือกคอนเทนต

ท่ีนาสนใจ โดยไมตองมีการทําสัญญาซ้ือคอนเทนตเพ่ิมเติม

 1.2 พิจารณาคัดเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต

 การพิจารณาและคัดเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ จะพิจารณาจาก (1) รายละเอียดนักแสดงตัวนําในเร่ือง 

(2) ทีมงานผูสราง ผูกํากับ บริษัทผูสราง และประวัติบริษัทสถานีโทรทัศน (3) รางวัลท่ีไดรับ (กรณีลิขสิทธ์ิคอนเทนต 

ดังกลาว เคยออกอากาศหรือฉายแลว) (4) ความนาสนใจของตัวอยางคอนเทนต (Teaser) และ (5) เร่ืองยอและบท

เน้ือเร่ือง 

 เม่ือพิจารณาและคัดเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนตตามเกณฑขางตนแลว ฝายบริหารจะดําเนินการประสานงานกับ

บริษัทเจาของ ลิขสิทธ์ิคอนเทนตเพ่ือระบุรายการลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีตองการ กอนจะดําเนินการจัดทําสัญญาเปนลําดับ

ถัดไป

 1.3 จัดทําสัญญาเชาลิขสิทธ์ิคอนเทนต

 สัญญาเชาลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทฯ จัดทํากับคูคามีท้ังหมด 3 รูปแบบ คือ 1) สัญญาใหเชาลิขสิทธ์ิคอนเทนต 

แบบผูกขาด (Exclusive Content)  2) สัญญาใหเชาลิขสิทธ์ิคอนเทนตแบบผูกขาดและมีสิทธ์ิเลือกคอนเทนตเปน 

บริษัทแรก (Output Deal) และ 3) สัญญาใหเชาสิทธ์ิคอนเทนตแบบท่ัวไป สัญญาลิขสิทธ์ิคอนเทนต Exclusive และ 

Output Deal ท่ีบริษัทฯ ไดรับ และกําลังไดรับความนิยมในขณะน้ี เชน คอนเทนตจากประเทศอินเดีย เร่ืองสีดาราม 

ศึกรักมหาลงกา และเร่ือง หนุมาน สงครามมหาเทพ เปนตน

 สัญญาท่ีบริษัทฯ จัดทํากับบริษัทเจาของลิขสิทธ์ิมีอายุสัญญาระหวาง 2 - 5 ป และสัญญาท้ัง 3 รูปแบบ  ราย

ละเอียดดังน้ี

 1.3.1 สัญญาใหเชาลิขสิทธ์ิคอนเทนตแบบผูกขาด (Exclusive Content) 

 สัญญาใหเชาสิทธ์ิคอนเทนตแบบผูกขาด (Exclusive Content) คือ สัญญาท่ีเจาของลิขสิทธ์ิคอนเทนต 

(Licensor) ใหสิทธ์ิในการเผยแพรคอนเทนตแกบริษัทฯ  (Licensee) แตเพียงผูเดียว โดยมีเง่ือนไขในการเผยแพร

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต ดังน้ี (1) ออกอากาศไดเพียงประเทศท่ีกําหนด เชน ประเทศไทย พมา ลาว (2) ออกอากาศในภาษา

ท่ีกําหนด  เชน พากยไทย หรืออนุญาตใหมีคําแปล (Subtitle) (3) ออกอากาศหรือเผยแพรเฉพาะชองทางท่ีกําหนด 

เชน สถานีโทรทัศนประเภทฟรีทีวี (Free TV) วิดิโอออนดีมานด (VOD) สถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียม และสถานี

โทรทัศนระบบดิจิตอล เปนตน และ (4) กําหนดจํานวนรอบในการออกอากาศ เชน อนุญาตใหออกอากาศซ้ําได 

(Rerun)



47
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 1.3.2 สัญญาใหเชาลิขสิทธ์ิคอนเทนตแบบผูกขาดและมีสิทธ์ิเลือกคอนเทนตเปนบริษัทแรก (Output Deal)
 สัญญาใหเชาลิขสิทธ์ิคอนเทนตแบบ Output Deal คือ สัญญาใหเชาลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีมีลักษณะและ
เง่ือนไข แบบเดียว กับสัญญา Exclusive Content เพียงแตสัญญาแบบ Output Deal บริษัทฯ จะไดสิทธ์ิในการเลือก
ลิขสิทธ์ิ คอนเทนตใหมกอนบริษัทอ่ืน ๆ  และในระหวางท่ีบริษัทฯ พิจารณาเลือกน้ัน เจาของลิขสิทธ์ิคอนเทนตไมสามารถ
ใหบริษัทอ่ืน เลือกไดจนกวาบริษัทฯ  จะแจงวาไมตองการหรือจนกวาระยะเวลาท่ีบริษัทฯ มีสิทธ์ิพิจารณาจะครบกําหนด
 1.3.3 สัญญาใหเชาสิทธ์ิคอนเทนตแบบท่ัวไป
 สัญญาใหเชาสิทธ์ิคอนเทนแบบท่ัวไป เปนสัญญาใหเชาสิทธ์ิคอนเทนตท่ีมีเง่ือนไขแบบเดียวกับสัญญาใหสิทธ์ิ
คอนเทนตแบบผูกขาดฯ (Exclusive Content) ยกเวนในระหวางท่ีบริษัทฯ ไดรับสิทธ์ิเผยแพรคอนเทนตน้ัน เจาของ
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต (Licensor) สามารถใหบริษัทอ่ืนไดรับสิทธ์ิในลิขสิทธ์ิคอนเทนตเดียวกับบริษัทฯ ได 

 ข้ันตอนท่ี 2 : ข้ันตอนการจัดเตรียมลิขสิทธ์ิคอนเทนต 
 เม่ือบริษัทฯ และเจาของลิขสิทธ์ิคอนเทนตจัดทําสัญญาใหเชาลิขสิทธ์ิคอนเทนตแลวเสร็จ บริษัทฯ จะดําเนิน
การจัด เตรียมลิขสิทธ์ิคอนเทนตเพ่ือจําหนายตอไป ข้ันตอนการจัดเตรียมลิขสิทธ์ิคอนเทนตมีรายละเอียดดังน้ี

รับลิขสิทธ์ิคอนเทนต
ตรวจสอบความครบถวน

ของลิขสิทธ์ิ

แปลบท ตัดตอ

และพากยเสียง
Synchronization

 2.1 รับลิขสิทธ์ิคอนเทนต
 การรับลิขสิทธ์ิคอนเทนตมี 2 วิธี คือ (1) รับลิขสิทธ์ิคอนเทนโดยการดาวนโหลด (Download) ทางอินเตอรเน็ต 
โดยเจาของลิขสิทธ์ิคอนเทนตจะเปนผูสงลิงค (Link) และรหัสเพ่ือใหบริษัทฯ ดาวนโหลดไฟลลิขสิทธ์ิคอนเทนต 
(2) รับ ลิขสิทธ์ิในรูปแบบเปน External Hard disk จากตางประเทศ ท้ังน้ี ฝายบริหารและฝาย Content operation 
ของบริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบในข้ันตอนน้ี สําหรับลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทฯ ไดรับจะประกอบดวยไฟลภาพ ไฟลเสียง 
พูดของนักแสดง (Dialog) ไฟลเสียงประกอบ (Sound Effect) และบทละคร ยกเวน บางคร้ังทางเจาของลิขสิทธ์ิ คอน
เทนตอาจสงเพียง ไฟลภาพ และไฟลเสียงแบบรวมท่ีมีท้ังเสียงนักแสดงและเสียงประกอบ (Mixed file)
 สําหรับลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทท่ีนําเขามาเพ่ือจําหนายในตางประเทศ จะไมมีการ แปลบท ตัดตอ พากย
เสียง และ Synchronization โดยลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีดาวนโหลดมาแลวจะพรอมทําการสงมอบใหกับลูกคาทันที
 2.2 ตรวจสอบความครบถวนของลิขสิทธ์ิ
 ภายหลังจากไดรับลิขสิทธ์ิคอนเทนต ฝาย Content Operation ของบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจเช็คความ
ครบถวน ของไฟลท่ีไดรับ กอนจัดเก็บลิขสิทธ์ิคอนเทนตในรูปแบบ External Hard disk และเก็บในหองจัดเก็บลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต (Film Library) เปนลําดับถัดไป
 2.3 แปลบท ตัดตอและพากยเสียง
 เน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทฯ ซ้ือและนําเขาเปนลิขสิทธ์ิจากตางประเทศเปนหลัก จึงตองมีข้ันตอน 
การจางผูเช่ียวชาญและนักแปลอาชีพในการแปลบทเปนภาษาไทย และเพ่ือปองกันมิใหผูกขาดงานกับนักแปลรายใดเฉพาะ 
และมิให เกิดประเด็นแปลบทละครไมทันกําหนดการ บริษัทฯ จึงมีการจางนักแปลบทหลายรายโดยปจจุบัน มีท้ังหมด 
13 ทีม ท่ีบริษัทฯ ใชบริการอยู สําหรับการพากยเสียงลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ จะทําการพากยโดยทีมพากย
ผูเช่ียวชาญ ภายนอก ซ่ึงดําเนินการในหองพากยของบริษัทฯ ปจจุบันบริษัทฯ มีทีมพากยท่ีใชบริการท้ังหมด 10 ทีม 
และเพ่ือปองกัน มิใหลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ ถูกคัดลอกและนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต ฝาย Content 
Opertion จะดําเนินการ คัดลอกไฟลภาพลิขสิทธ์ิคอนเทนตพรอมกับบีบอัดขนาดไฟลใหมีขนาดเล็กและมีขนาดความชัด
ของภาพต่ํากอนสงใหหองพากยดําเนินการพากเสียงเปนลําดับตอไป
 สําหรับธุรกิจการเปนตัวแทนจัดจําหนายคอนเทนตในตางประเทศ บริษัทจะมีเพียงข้ันตอนของการแปลบทเปน
ภาษาอังกฤษเทาน้ัน เพ่ือใหพรอมท่ีจะจัดจําหนายไปยังตางประเทศ
 ลิขสิทธ์ิคอนเทนทท่ีผานการพากยเสียง และตัดตอแลวจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ Hard disk โดยแยกไฟลภาพ 
ไฟลเสียงพากย (Dialog) และไฟลเสียงประกอบ (Sound Effect) และจัดเก็บในหองจัดเก็บลิขสิทธ์ิคอนเทนต (Film 
Library) เปนลําดับถัดไป
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 2.4 Synchronization
 ข้ันตอนการ Synchronization คือ ข้ันตอนการทําใหเสียงพากย เสียงประกอบ ไฟลภาพผสานกัน รวมถึง
ทําการ แปลงสกุลไฟลใหเปนไปตามท่ีลูกคาตองการ ถือเปนข้ันตอนการทําใหลิขสิทธ์ิคอนเทนตสมบูรณกอนการสงมอบ
ใหกับลูกคา ตามกําหนดการ ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีผานการ Synchronization จะถูกจัดเก็บใส ฮารดดิส (Harddisk) 
เพ่ือทําการจัดสง ใหลูกคาตามกําหนดของสัญญาเปนลําดับตอไป
 ข้ันตอนท่ี 3 : ข้ันตอนการจําหนายและสงมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต  
 การจําหนายและสงมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัท มีท้ังหมด 4 ข้ันตอน ประกอบดวย 1) นําเสนอลิขสิทธ์ิ 
คอนเทนตใหลูกคาพิจารณา 2) เจรจา/จัดทําสัญญาบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต 3) สงมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต 
และ 4) ออกอากาศ

นําเสนอลิขสิทธ์ิ

คอนเทนตใหพิจารณา

เจรจา/จัดทําสัญญาบริการ

และจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต
สงมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต ออกอากาศ

 3.1 นําเสนอลิขสิทธ์ิคอนเทนตใหพิจารณา
 บริษัทฯ มีวิธีการนําเสนอลิขสิทธ์ิคอนเทนตเพ่ือใหลูกคาพิจารณาท้ังหมด 2 วิธี คือ 1) นําเสนอใหลูกคา
พิจารณาโดยตรง และ 2) นําเสนอใหลูกคาพิจารณาผานงานอีเวนท มีรายละเอียดดังน้ี
  นําเสนอใหลูกคาพิจารณาโดยตรง
  การนําเสนอคอนเทนตใหลูกคาโดยตรงดําเนินการโดยฝายบริหารและฝายขายของบริษัทฯ วิธีการนํา
เสนอแกลูกคาโดยตรงจะเนนสําหรับลูกคารายใหญ หรือลูกคาท่ีมีสัมพันธอันดี มีการซ้ือและหรือใชบริการกับบริษัทฯ 
อยางตอเน่ือง และเปนลูกคาท่ีไมมีปญหาเร่ืองการชําระเงิน ในการนําเสนอรูปแบบน้ี ฝายบริหารจะนําเสนอใหลูกคา
ต้ังแต บริษัทฯ ไดรับลิขสิทธ์ิจากเจาของคอนเทนต
  นําเสนอใหลูกคาพิจารณาผานงานอีเวนท 
  บริษัทฯ มีการจัดงานอีเวนทเปนประจําทุกปเพ่ือทําการประชาสัมพันธลิขสิทธ์ิคอนเทนตใหกับกลุม
ลูกคา ท้ังลูกคาผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน ผูประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท ผูประกอบธุรกิจ VOD เปนตน 
ท้ังน้ี ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีเผยแพรในงานอีเวนทมีท้ังลิขสิทธ์ิคอนเทนตใหม ๆ ท่ีเพ่ิงไดรับและลิขสิทธ์ิคอนเทนตเดิมท่ี
ไดรับมากอนหนา
  สําหรับการขายลิขสิทธ์ิคอนเทนตไปตางประเทศ บริษัทมีการเขารวมงานแสดงคอนเทนตระดับภูมิภาค 
และระดับโลก ซ่ึงเปนงานระดับสากลท่ีรวบรวมผูซ้ือและผูผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนตหลากหลายประเภทอยางสม่ําเสมอ 
เพ่ือเปนการนําเสนอลิขสิทธ์ิคอนเทนตใหมๆ ใหกับกลุมลูกคาเดิมและลูกคาใหมของบริษัท
 3.2 เจรจา/จัดทําสัญญาบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต
  เน่ืองจากกลุมลูกคาของบริษัทฯ ประกอบดวยผูประกอบธุรกิจหลายประเภท ดังน้ัน สัญญาใหบริการ
และ จําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ จึงแบงตามรูปแบบธุรกิจของลูกคาและชองทางการเผยแพรลิขสิทธ์ิคอน
เทนต โดยมี ท้ังหมด 2 ลักษณะ คือ 1) สัญญาอนุญาตใหใชสิทธ์ิแพรภาพแพรเสียง และ 2) สัญญาอนุญาตใหใชสิทธ์ิ
ผลิตและจําหนาย 
  สัญญาอนุญาตใหใชสิทธ์ิแพรภาพแพรเสียง
  สัญญาอนุญาตใหใชสิทธ์ิแพรภาพแพรเสียง เปนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธ์ิเพ่ือเผยแพรลิขสิทธ์ิคอน
เทนต ทางสถานีโทรทัศนทุกระบบ รวมถึงเพ่ือเผยแพรทางส่ืออินเตอรเน็ต 
  สัญญาอนุญาตใหใชสิทธ์ิผลิตและจําหนาย 
  สัญญาอนุญาตใหใชสิทธ์ิผลิตและจําหนาย เปนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธ์ิผลิตและจําหนายผานทาง 
Home Entertainment เชน แผน DVD Blu-ray เปนตน
  ท้ังน้ี สัญญาท้ัง 2 ลักษณะจะมีการระบุเง่ือนไขการเผยแพร เชน ระบุวาใหสิทธ์ิเผยแพรแบบ Exclu-
sive หรือ Non-Exclusive และระบุเง่ือนไขการจายชําระ เชน จายชําระเปนเช็คจายลวงหนา หรือจายชําระตาม
กําหนดการสง มอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต เปนตน
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 3.3 สงมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต
 การสงมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ ใหกับลูกคาจะสงมอบในรูปแบบ  Hard disk ตามกําหนดการท่ี
ตกลงรวม กันในสัญญาบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต โดยลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีสงมอบจะตองผานการตรวจเช็ค
คุณภาพและ ดําเนินการจัดทําใหลิขสิทธ์ิคอนเทนตอยูในรูปแบบท่ีลูกคาตองการ 
 ท้ังน้ี ระยะเวลาการต้ังแตทําการรับลิขสิทธ์ิคอนเทนตจากเจาของลิขสิทธ์ิ จนถึงสงมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนตให
กับลูกคามีระยะเวลาในการดําเนินการระหวาง 2 – 6 เดือน 
 3.4 ออกอากาศ
 การออกอากาศลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ ภายหลังสงมอบใหกับลูกคาข้ึนอยูกับตารางและผังรายการของ
ลูกคาแตละราย เชน ลูกคาอาจออกอากาศลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ ชวงปลายป แตบริษัทฯ ดําเนินการสงมอบ
แลวเสร็จต้ังแตกลางป เปนตน

 2.  ธุรกิจใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ
 ธุรกิจใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธเปนธุรกิจท่ีบริษัทยอยเปนผูดําเนินงาน  ซ่ึง ณ ปจจุบัน
เวลาท่ีบริษัทยอยใหบริการเปนเวลาจากชอง JKN Dramax ซ่ึงเปนสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียมของบริษัทยอย
ท่ีบริษัทยอย เปนผูไดรับใบอนุญาตฯ  ในการประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และ กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) โดยบริษัทยอยสามารถใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธไดไมเกินวันละ 120นาที เน่ืองจากใบอนุญาตท่ีไดรับเปนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศนสําหรับใหบริการกระจายเสียง หรือโทรทัศน (กิจการท่ีไมใชคล่ืนความถ่ี) ท่ีไมมีโครงขายเปนของตัวเอง ซ่ึง 
กสทช. มีประกาศกําหนดวา การโฆษณาและ การบริการธุรกิจไดไมเกินช่ัวโมงละ 6 นาที โดยเม่ือรวมเวลาโฆษณา
ตลอดท้ังวันเฉล่ียแลวตองไมเกินช่ัวโมงละ 5 นาที หรือ วันละ 120 นาที เทาน้ัน ซ่ึงเปนไปตามประกาศของ กสทช. 
และการโฆษณาในรายการขายของของสถานีขาว JKN CNBC และ JKN News โดยบริษัทไดมีการต้ังบริษัทยอย 
คือ บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด เพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวแทนจําหนาย เวลาโฆษณาใหกับกลุมบริษัทท้ังหมด
 ท้ังน้ี รูปแบบเวลาท่ีบริษัทยอยจําหนายในปจจุบันมี 3 แบบ คือ 1) บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ 
ในรูปแบบ ทีวีซี (TVC) หรือสปอต (Spot) 2) บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธในรูปแบบสกูป (Scoop) 
และ 3) รายการแนะนําสินคาและบริการ (Direct sale) ซ่ึงข้ันตอนการใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ
สามารถแบง เปน 3 ข้ันตอนหลัก ไดแก 1) ติดตอลูกคาและนําเสนอเวลาในการใหบริการ 2) จัดทําสัญญาใหบริการ
/ลูกคาจัดทําใบส่ังซ้ือ 3) เตรียมการออกอากาศ และ 4) ออกอากาศ

ติดตอลูกคาและนําเสนอ

เวลาในการใหบริการ

จัดทําสัญญาใหบริการ/

ลูกคาจัดทําใบส่ังซ้ือ
เตรียมการออกอากาศ ออกอากาศ

ข้ันตอนการใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ

 ข้ันตอนท่ี 1 : ติดตอลูกคาและนําเสนอเวลาในการใหบริการ

 ลูกคาธุรกิจใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ มีท้ังหมด 2 ประเภท ดังน้ี 

  ติดตอเจาของสินคาหรือผลิตภัณฑ (Direct Customer):

  การติดตอกลุมลูกคาเจาของสินคาหรือผลิตภัณฑ (Direct Customer) คือ การติดตอเจาของสินคา

หรือ ผลิตภัณฑท่ีตองการโฆษณาสินคาหรือผลิตภัณฑของตนเองผานส่ือประเภทโทรทัศน ซ่ึงฝายขายของบริษัทฯ  เปน

ผูรับผิดชอบ ในข้ันตอนดังกลาว 

  ติดตอผานทางบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency):

  บริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) คือ บริษัทท่ีประกอบธุรกิจเปนตัวแทนใหกับลูกคาเจาของสินคา

และ ผลิตภัณฑในการวางแผนการโฆษณา และหาชองทางการโฆษณาท่ีเหมาะสมกับสินคาและผลิตภัณฑของลูกคา 

ซ่ึง Agency แตละรายจะเปนตัวแทนใหกับเจาของสินคาและผลิตภัณฑหลายราย สงผลใหลูกคาประเภท Agency 

เปนลูกคาท่ีมีปริมาณการซ้ือไดมาก สวนใหญตัวแทนโฆษณาจะมีนโยบายการซ้ือของตนเองอยางชัดเจน
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 ในการติดตอลูกคาเพ่ือเสนอเวลาในการใหบริการ โดยบริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัดจะนําเสนอผังรายการ
ท่ีจะออก อากาศในชอง JKN Dramax และรายการของสถานีขาว JKN CNBC และ JKN News พรอมกับชวงเวลา
ท้ังหมดท่ีสามารถ โฆษณาใหกับลูกคา รวมถึงผลเรตต้ิงของชองเพ่ือใหลูกคาพิจารณา
 ข้ันตอนท่ี 2 : จัดทําสัญญาใหบริการ/ลูกคาจัดทําใบส่ังซ้ือ
 ภายหลังจากลูกคาตัดสินใจเลือกชวงเวลาในการโฆษณาสินคาและผลิตภัณฑ บริษัทฯ จะนําสงใบเสอราคา
เพ่ือใหลูกคาพิจารณากอนทําสัญญาใหบริการ หรือลูกคาทําใบส่ังซ้ือ (PO) และเม่ือไดรับเอกสารยืนยันการซ้ือเวลา
โฆษณาทางชอง JKN Dramax ลูกคาจะนําสงไฟลโฆษณาท่ีตองการออกอากาศใหบริษัทฯ เปนลําดับถัดไป
 ข้ันตอนท่ี 3 : เตรียมการออกอากาศ
 ภายหลังจัดทําสัญญาหรือส่ังซ้ือเวลาโฆษณา ลูกคาจะสงแผนหรือผังเวลาโฆษณาท่ีลูกคาตองการใหบริษัทฯ 
ออกอากาศ ทางชอง JKN Dramax หรือรายการของสถานีขาว JKN CNBC และ JKN News พรอมกับไฟลโฆษณา 
แตเน่ืองจากปจจุบัน บริษัทฯ ใชบริการ PSI ในการออกอากาศ ไฟลโฆษณาจึงจัดเก็บท่ี PSI และมีเจาหนาท่ีของบริษัท
ยอยท่ีเปนผูดูแลผังการออกอากาศ ของชอง JKN Dramax หรือรายการของสถานีขาว JKN CNBC และ JKN News 
ดําเนินการเรียงลําดับโฆษณาใหตามแผน หรือผังเวลาโฆษณา พรอมกับตรวจเช็คจํานวนเวลาโฆษณาท่ีออกอากาศใน
แตละวันเพ่ือมิใหเกินกําหนดของ กสทช. ท่ี 6 นาทีตอ ช่ัวโมงหรือ 120 นาทีตอวัน
 ข้ันตอนท่ี 4: ออกอากาศ
 การออกอากาศรายการและโฆษณาของชอง JKN Dramax เปนการออกอากาศผานดาวเทียมของ PSI โดย
มี เจาหนาท่ีของบริษัทยอยเปนผูดูแลผัง และทุกๆ ส้ินเดือน PSI จะออกเอกสารยืนยันการออกอากาศรายการ หรือ
โฆษณา ตางๆ ใหกับบริษัทฯ เพ่ือใชเปนหลักฐานกับลูกคาในการเรียกเก็บเงินเปนลําดับตอไป 
 การออกอากาศรายการขาวของสถานีขาว JKN CNBC และ JKN News เปนการออกอากาศผานระบบ 
ทีวีติจิตอล โดยจะมีการสงสัญญาณภาพจากหองสงของบริษัทเจเคเอ็น นิวส จํากัด ซ่ึงดูแลสถานีขาว JKN CNBC 
และ JKN News ผานทางระบบอินเตอรเนท ไปยังสถานีโทรทัศนแตละแหง เพ่ือออกอกาศ

 3.  ธุรกิจจําหนายสินคาและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต
 สินคาและผลิตภัณฑภายใตธุรกิจน้ีเปนสินคาท่ีผลิตจากลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทฯ เปนผูริเร่ิมและหรือเปน
เจาของ สิทธ์ิ ท้ังน้ี การดําเนินการเพ่ือใหไดสินคาและผลิตภัณฑสามารถแบงเปน 3 ข้ันตอนหลัก ไดแก 1) ข้ันตอนการ
ผลิตลิขสิทธ์ิ คอนเทนต 2) ข้ันตอนการผลิตสินคาและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต และ 3) ข้ันตอนการ
จําหนายและสง มอบสินคาและผลิตภัณฑ

แผนภาพแสดงข้ันตอนการจัดหาสินคาของธุรกิจจําหนายสินคาและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต

ติดตอเจาของบทละคร ซีรีย

/ขอพระบรมราชานุญาต

คัดเลือกดารา/นักแสดง/

ทีม Production

รับมอบสิทธ์ิลิขสิทธ์ิ

คอนเทนต

ข้ันตอนการผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนต

คัดเลือกผูผลิต

(Suppliers)

ผลิต และตรวจสอบ

สินคา/ผลิตภัณฑ
จัดชุดผลิตภัณฑ

ข้ันตอนการผลิตสินคาและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต

ประชาสัมพันธและ

นําเสนอผลิตภัณฑ

จัดทําสัญญาจําหนาย

สินคา/ผลิตภัณฑ

สงมอบสินคา/

ผลิตภัณฑ

ข้ันตอนการจําหนายและสงมอบสินคาและผลิตภัณฑ
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 ข้ันตอนท่ี 1 : ข้ันตอนการผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนต
 เน่ืองจากสินคาและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับลิขสิทธ์ิคอนเทนตเปนการผลิตจากลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทฯ 
เปนผูผลิตเอง ท้ังน้ี การจะไดมาซ่ึงลิขสิทธ์ิคอนเทนตดังกลาวบริษัทฯ จะตองดําเนินการดังน้ี

 1.1 ติดตอเจาของบทละคร ซีรีย/ขอพระบรมราชานุญาต
 เน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทฯ นํามาผลิตสินคาและผลิตภัณฑในปจจุบันเปนลิขสิทธ์ิคอนเทนตกลุม 
JKN  Original  ซ่ึงการไดมาในเน้ือหาสําหรับการผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนตบริษัทฯ จะตองดําเนินการติดตอและขอ
พระบรมราชานุญาตจาก สํานักพระราชวัง พรอมกับช้ีแจงวัตถุประสงคการผลิตเพ่ือใหสํานักพระราชวังพิจารณา
และอนุญาตใหผลิตได
 1.2 คัดเลือกดารา/นักแสดง/ทีม Production
 การคัดเลือกดารา นักแสดง เพ่ือแสดงในลิขสิทธ์ิคอนเทนต บริษัทฯ มีหลักเกณฑในการพิจารณาจากภาพลักษณ 
ช่ือเสียง และความเหมาะสมในบทบาท และเน่ืองจากปจจุบันบริษัทฯ ไมมีทีม Production ดังน้ันการผลิตลิขสิทธ์ิ 
คอนเทนตของบริษัทฯ จึงเปนการจางทีม Production จากภายนอกเปนหลัก อยางไรก็ตาม ทีมงานของบริษัทฯ เปน
ผูควบคุมการผลิตอีกคร้ังหน่ึง
 1.3 รับมอบสิทธ์ิลิขสิทธ์ิคอนเทนต
 ภายหลังจากทีม Production ผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนตแลวเสร็จ ทีมงานของบริษัทฯ จะตรวจเช็คความครบถวน
และถูกตองของงานกอนทําการตัดตอและเตรียมผลิตสินคาและผลิตภัณฑเปนลําดับถัดไป
 ข้ันตอนท่ี 2 : ข้ันตอนการผลิตสินคาและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต
 ฝายบริหารเปนผูพิจารณาและวางแผนการผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต การผลิตสินคาและ
ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับลิขสิทธ์ิคอนเทนตมีข้ันตอนดังน้ี

 สินคาและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทฯ มีหลากหลายประเภท เชน DVD สารคดี 
เส้ือตรา พระราชทาน Box set เปนตน และเน่ืองจากบริษัทฯ มิไดมีโรงงานผลิตสินคาของตนเอง การผลิตจึงวาจาง
บริษัทภายนอก เปนผูผลิตแทน โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ตรวจเช็คสินคาและผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ
 ข้ันตอนท่ี 3 : ข้ันตอนการจําหนายและสงมอบสินคาและผลิตภัณฑ

 บริษัทฯ ประชาสัมพันธสินคาและผลิตภัณฑของบริษัทฯ ผานทางส่ือสถานีโทรทัศนของบริษัทฯ และส่ือตางๆ 
เชน หนังสือพิมพ ปายโฆษณา เปนตน และสําหรับการขายสินคาและผลิตภัณฑบริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขาย
และใหสวน ลดอยางชัดเจนสําหรับสินคาแตละประเภท ท้ังน้ี การสงมอบสินคาและผลิตภัณฑเปนไปตามสัญญาซ้ือขาย
ระหวางบริษัทฯ และกลุมลูกคา

งานท่ียังไมไดสงมอบ
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2563 บริษัทมีสัญญาใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตลวงหนา ท้ังหมด 
45 สัญญา มีมูลคารวมเทากับ 839.52 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวย Backlog จากการจําหนายคอนเทนตในประเทศ 
มูลคา 210.20 ลานบาทและ Backlog จากการจําหนายคอนเทนตในตางประเทศ มูลคา 629.32 ลานบาท หรือ 
20.97 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

คัดเลือกผูผลิต

(Suppliers)

ผลิต และตรวจสอบ

สินคา/ผลิตภัณฑ
จัดชุดผลิตภัณฑ

ประชาสัมพันธและ

นําเสนอผลิตภัณฑ

จัดทําสัญญาจําหนาย

สินคา/ผลิตภัณฑ

สงมอบสินคา/

ผลิตภัณฑ

ติดตอเจาของบทละคร ซีรีย

/ขอพระบรมราชานุญาต

คัดเลือกดารา/นักแสดง/

ทีม Production

รับมอบสิทธ์ิลิขสิทธ์ิ

คอนเทนต
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ปจจัยความเส่ียง

 ปจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต
ของ บริษัทอยางมีนัยสําคัญ และแนวทางในการปองกันความเส่ียงสามารถสรุปไดดังน้ี 

ความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจ ท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและภาวะอุตสาหกรรม
 1. ความเส่ียงจากการไมไดรับการตอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนจาก กสทช.
       ปจจุบัน ธุรกิจการใหบริการเวลาเพ่ือประชาสัมพันธสินคาและผลิตภัณฑเปนการใหบริการเวลาจาก
ชอง JKN Dramax ซ่ึงเปนชองสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียมของบริษัทยอย (JKN Channel) โดยไดรับใบอนุญาต
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. ใบอนุญาตฯ ท่ีบริษัทยอยไดรับ ณ ปจจุบัน เปนการตออายุคร้ังท่ี 2 จาก
ใบอนุญาตฯ คร้ังแรก มีระยะเวลาอนุญาต 2 ป ซ่ึงจะหมดอายุในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2564 ท้ังน้ีสถานีโทรทัศนชองดั
งกลาวจะหยุดดําเนินการต้ังแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2563 
  แตอยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดดําเนินการขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทร
ทัศจนจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช 
เพ่ือขอเปดสถานีโทรทัศนชองใหม คือ JKN TV ซ่ึงจะอยูภายใตการบริหารงานของบริษัทยอย (JKN News) ท้ังน้ี 
บริษัทยอยไดรับใบอนุญาตฉบับใหมเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 โดยสถานีโทรทัศน JKN TV เปนสถานีโทรทัศนระบบ
ผานดาวเทียม โดยใบอนุญาตท่ีไดรับมีระยะเวลาอนุญาต 1 ป ซ่ึงจะหมดอายุในวันท่ี 7 เมษายน 2564 ท้ังน้ี ภายหลัง
จากไดรับใบอนุญาตดังกลาว JKN News จะดําเนินธุรกิจใหบริการเวลาเพ่ือประชาสัมพันธสินคาและผลิตภัณฑ
  ท้ังน้ี หากบริษัทยอยไมไดรับอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตฯ จากกสทช.เม่ือใบอนุญาตหมดอายุ อาจ
สงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
  บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาว และกําหนดแนวทางท่ีจะสรางความสัมพั
นธอันดีกับ กสทช.ผานการจายชําระคาธรรมเนียมดวยดีมาโดยตอเน่ือง อีกท้ังปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอกําหนดใน
การประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมของกสทช.อยางเครงครัด ทําใหบริษัทม่ันใจวาบริษัทยอยจะไดรับความ
เส่ียงดังกลาวนอย ดังจะเห็นไดจากการท่ีบริษัทยอยไดรับการตออายุใบอนุญาตฯ ตามท่ีกลาวมาขางตน

 2. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคารายใหญ หรือนอยราย
  จากโครงสรางรายไดของกลุมบริษัทในปจจุบัน บริษัทมีรายไดจากการจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตเปน
หลัก โดยในป 2561 - 2563 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจดังกลาวในสัดสวน รอยละ 92.63 รอยละ 96.00 และรอยละ 
95.69 ของรายไดรวมแตละรอบบัญชีตามลําดับ ท้ังน้ี รายไดคาสิทธ์ิท่ีเพ่ิมข้ึน ในระหวางป 2563 เกิดจากการขายลิ
ขสิทธ์ิคอนเทนตใหกับลูกคารายใหญ (มียอดขายมากกวารอยละ 5 ของรายไดจากการขายลิขสิทธ์ิคอนเทนตรวม) 7 
ราย เปนหลัก ซ่ึงเปนบริษัทท่ีเปนลูกคาตางประเทศ 4 ราย บริษัทท่ีเปนลูกคาในประเทศท่ีประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล 1 
ราย บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม 1 ราย และบริษัทท่ีประกอบธุรกิจออกอากาศทางอินเตอรเน็ต
หรือระบบวิดีโอ 1 ราย
  จากการท่ีรายไดหลักของบริษัทเกิดจากการพ่ึงพิงลูกคารายใหญเพียง 7 รายเปนหลัก และหากลูกค
าดังกลาว ซ้ือคอนเทนตจากบริษัทลดลง อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทได บริษัทตระหนักถึงความ
เส่ียงดังกลาวเปนอยางดี บริษัทจึงไดมีการสรางสัมพันธอันดีกับลูกคาผานการปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด และส
งมอบบริการท่ีมีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ รวมถึง การหาลูกคารายใหม ๆ  เพ่ิมข้ึน เพ่ือเปนการลดความเส่ียงจากการพ่ึ
งพิงลูกคารายใหญ
  นอกจากการดําเนินการดังกลาวขางตน ปจจุบันบริษัทขยายธุรกิจสูธุรกิจสถานีโทรทัศนขาว CNBC 
เพ่ือเปนการลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงรายไดจากการใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตเพียงอยางเดียว
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 3. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจโทรทัศน
      ต้ังแตปลายป 2556 ธุรกิจโทรทัศนในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปมาก เน่ืองจากการเปดประมูล
ใบอนุญาตชองรายการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ กสทช. สงผลใหธุรกิจโทรทัศนจากเดิมออกอากาศเพียง 
6 ชองสถานี เปน 30 ชองสถานี (6 ชองสถานีเดิม และ 24 ชองสถานีระบบดิจิตอล) ซ่ึงถือเปนผลดีตอธุรกิจของบริษัท
เน่ืองจากมีลูกคากลุมผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนเพ่ิมข้ึน แตเน่ืองจากใบอนุญาตฯ ดังกลาวมีมูลคาสูงและมีกําหนด
เวลาการจายชําระท่ีเครงครัด คือ ผูท่ีประมูลใบอนุญาตในระบบดิจิตอลตองทยอยชําระคาประมูลใหกับกสทช.ท้ังหมด 
6 งวด เร่ิมต้ังแตป 2557 - 2562 และหากไมชําระภายในกําหนด กสทช. สามารถยกเลิกใบอนุญาตได
  ซ่ึงในป 2558 กสทช.มีคําส่ังปดชองสถานีระบบดิจิตอลแลวบางสถานีเน่ืองจากผูชนะการประมูลไม
สามารถชําระคางวดไดตามกําหนด ตอมาในป 2562 กสทช. ไดมีประกาศใหผูประกอบธุรกิจระบบดิจิตอลสามารถขอ
คืนใบอนุญาตได โดยจะไดรับคาชดเชยจากการคืนใบอนุญาตดังกลาว ซ่ึงมีผูประกอบการท้ังหมด 7 ชองสถานีท่ีทําการ
คืนใบอนุญาต โดย 1 ใน 7 ชองสถานีดังกลาวเปน 1 ในลูกคารายใหญของบริษัท การประกาศของกสทช.ดังกลาว ส
งผลใหบริษัทไดรับความเส่ียงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจโทรทัศน
  บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาวเปนอยางดี จึงไดนําเขาลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีสามารถเผยแพร
ไดหลากหลายชองทางเพ่ือเปนการกระจายความเส่ียงหากเกิดเหตุการณสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัท โดยคอนเทนต
ท่ีบริษัทนําเขาและจัดจําหนายสามารถเผยแพรไดท้ังหมด 5 ชองทาง คือ (1) สิทธ์ิเผยแพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตผานการอ
อกอากาศทางสถานีโทรทัศนดิจิตอล (DTT) (2) สิทธ์ิเผยแพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตผานการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
ระบบเคเบิลและดาวเทียม (Cable & Satellite) (3) สิทธ์ิเผยแพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตในโรงภาพยนต (Cinema) (4) สิ
ทธ์ิเผยแพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตทางระบบชองสัญญาณทางอินเตอรเน็ต หรือระบบวิดีโอ ออนดีมานด (VOD) (5) สิทธ์ิ
เผยแพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตในรูปแบบสินคาและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวเน่ืองกับคอนเทนต (Merchandise) 

 4. ความเส่ียงจากการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ
      จากการท่ีลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทใหบริการและจําหนายปจจุบัน มีท้ังลิขสิทธ์ิคอนเทนตประเภทซี
รีส (ลิขสิทธ์ิคอนเทนตกลุม Asian Fantasy) ภาพยนตร (ลิขสิทธ์ิคอนเทนตกลุม Hollywood Hit) การตูน 
(ลิขสิทธ์ิคอนเทนตกลุม Kid’s Inspire) ซ่ึงลวนแตเปนลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีไดรับผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ โดย
ผูท่ีทําการละเมิดลิขสิทธ์ิไดลักลอบนําภาพและเสียงมาทําการประกอบและเผยแพรโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาของลิ
ขสิทธ์ิท้ังในรูปแบบของการผลิตสินคา Home Entertainment (DVD, Blu-ray) หรือการเปดเว็ปไซตออนไลน หรือ
เฟสบุค(Facebook) ใหผูชมรับชมฟรี
  และเน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทจําหนายและใหบริการในปจจุบันมีมูลคาสูงและถือเปนทรัพยสิน
หลัก ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทหากถูกละเมิดหรือขโมยออกเผยแพรอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท
ได บริษัทใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาว และไดกําหนดแนวทางในการปองกันมิใหลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทถู
กละเมิดหรือถูกลักลอบ หรือถูกนําออกเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต บริษัทจึงไดพยายามลดความเส่ียงดังกลาวดวยกา
รกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทดังน้ี
  (1) การปองกันข้ันท่ี 1 : การเขา - ออกสถานท่ีจัดเก็บลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัท (Film 
      Library หรือ FL) มีกําหนดรหัสการเขา - ออกหอง FL ซ่ึงมี
      เพียงผูไดรับอนุญาตจึงสามารถเขาถึงรหัส และมีสิทธ์ิเขาหอง  FL
  (2) การปองกันข้ันท่ี 2 : การจัดเก็บลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทจัดเก็บในเคร่ือง  Storage 
      ซ่ึงมีเพียงผูทราบรหัสจึงสามารถนําไฟลลิขสิทธ์ิคอนเทนตออก
      จากเคร่ือง Storage ได
  (3) การปองกันข้ันท่ี 3  : การปรับเปล่ียนขนาด และความคมชัดของไฟลลิขสิทธ์ิคอนเทนต 
      กรณีนําออกเพ่ือพากยเสียง เพ่ือมิใหลิขสิทธ์ิคอนเทนตถูกนําไป
      เผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต
  อยางไรก็ตาม แมวาบริษัทจะตระหนักและหาแนวทางปองกันความเส่ียงจากการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ
แตเน่ืองจาก ณ ปจจุบัน ขอกฎหมายและบทลงโทษของหนวยงานภาครัฐตอผูละเมิดลิขสิทธ์ิ และการบังคับใชกฎหมาย
ยังไมชัดเจน  จึงทําใหผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต รวมถึงบริษัทยังคงไดรับผลกระทบจากความเส่ียง
ดังกลาว
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 5.    ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจโฆษณา และการขยายตัวของส่ื
อโฆษณาประเภทอ่ืนๆ
  จากการสํารวจธุรกิจส่ือในประเทศไทย และธุรกิจส่ือท่ัวโลก พบวาในประเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลง
ในดานธุรกิจส่ือเปนอยางมาก เร่ิมจากความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนของผูบริโภคท่ีมีตอส่ือใหม ๆ  สงผลใหส่ือรูปแบบเดิมตองปรับ
ตัวใหทันกับพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน ภาพรวมอุตสาหกรรมส่ือโฆษณา จากขอมูลของ มายดแชร พบวาจํานว
นเงินท่ีใชในส่ือโฆษณาโทรทัศนในประเทศไทยป 2563 ลดลง จาก 68,953 ลานบาท ในป 2562 เปน 61,329 ล
านบาท ลดลงประมาณรอยละ11.1 ซ่ึงเกิดจากการแพรระบาดของโควิด-19 มีแนวโนมในป 2564 ประมาณการวาจะ
มีการเติบโต 3% โดยการเติบโตของมูลคาการโฆษณาจะข้ึนอยูกับ การควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 ในป 2564 
ธุรกิจส่ือดิจิตอลจะยังคงเปนส่ือท่ีทรงอิทธิพลสูงสุดและยังเปนส่ือท่ีมีอัตราการโตของเม็ดเงินอยางตอเน่ืองในเกือบทุ
กประเทศ
  บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงในประเด็นการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจโฆษณาเปน
อยางดี จึงไดมีการซ้ือและนําเขาลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีสามารถเผยแพรไดหลายชองทาง ท้ังทาง ส่ือโทรทัศน รวมถึง 
VOD หรือการเผยแพรทางออนไลน เปนตน รวมถึงมิไดจําหนายใหลูกคาผูประกอบธุรกิจส่ือโทรทัศนเพียงกลุมเดียว 
อีกท้ัง แมในอนาคตความนิยมในการโฆษณาผานทางส่ือโทรทัศนจะลดลงเน่ืองจากการเกิดข้ึนของส่ืออ่ืน ๆ  ก็ไมสามารถ
เกิดข้ึนในระยะเวลาอันใกล หรือเกิดข้ึนจนทําใหส่ือโทรทัศนสูญหายไปได บริษัทจึงม่ันใจวาความเส่ียงดังกลาวจะไม
กระทบตอธุรกิจของบริษัท
 6.    ความเส่ียงจากการไมไดรับสัญญาลิขสิทธ์ิคอนเทนตจากเจาของลิขสิทธ์ิท้ังในประเทศและตางประเทศ
  ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทใหบริการและจําหนายเปนลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีซ้ือและนําเขาจากท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ โดยบริษัทไดรับสิทธ์ิจากเจาของลิขสิทธ์ิโดยตรงในการเปนผูใหบริการตอ ท้ังน้ี สิทธ์ิท่ีบริษัท
ไดรับจากเจาของสิทธ์ิสวนใหญมีอายุสัญญา 3 - 7 ป แลวแตตกลงตามเง่ือนไข ซ่ึงเม่ือสิทธ์ิท่ีบริษัทไดรับหมดอายุแลว
หากบริษัทตอสัญญาระยะเวลาการไดสิทธ์ิก็ข้ึนอยูกับการตกลงในขณะน้ัน
  หากบริษัทไมไดรับการตอสิทธ์ิหรือไมสามารถหาลิขสิทธ์ิคอนเทนตเร่ืองใหม ๆ เพ่ิมเติมได อาจส
งผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทเปนอยางมากบริษัทตระหนักถึงความเส่ียง
จากการไมไดรับสัญญาลิขสิทธ์ิคอนเทนตและใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาวเปนอยางดี โดยไดมีการกําหนดแนวทาง
ท่ีจะสรางความสัมพันธอันดีกับเจาของลิขสิทธ์ิผานการจายชําระคาธรรมเนียมดวยดีมาโดยตลอด รวมถึงปฏิบัติตาม
เง่ือนไขตางๆ ท่ีตกลงตามสัญญาอยางเครงครัด
  หากบริษัทไมไดรับการตอสิทธ์ิหรือไมสามารถหาลิขสิทธ์ิคอนเทนตเร่ืองใหม ๆ เพ่ิมเติมได อาจส
งผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทเปนอยางมากบริษัทตระหนักถึงความเส่ียง
จากการไมไดรับสัญญาลิขสิทธ์ิคอนเทนตและใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาวเปนอยางดี โดยไดมีการกําหนดแนวทาง
ท่ีจะสรางความสัมพันธอันดีกับเจาของลิขสิทธ์ิผานการจายชําระคาธรรมเนียมดวยดีมาโดยตลอด รวมถึงปฏิบัติตาม
เง่ือนไขตางๆ ท่ีตกลงตามสัญญาอยางเครงครัด
 7.    ความเส่ียงจากการเส่ือมความนิยม หรือกระแสความนิยมของผูบริโภคมีการเปล่ียนแปลง 
  จากการท่ีความนิยมในลิขสิทธ์ิคอนเทนตมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามกระแสนิยมของผูชม หรือ
ผูบริโภค ตัวอยางเชน ในชวงยุค 70 - 90 (ระหวางป 2513 - 2542) เปนชวงท่ีละคร ซีรีส และหนังจากจีน ไตหวัน 
ฮองกง และญ่ีปุนไดรับความนิยมจากผูชมในประเทศไทยเปนอยางมาก กอนท่ีจะถูกแทนท่ีดวยละครและซีรีสจาก
เกาหลี ในยุค 2000 (ต้ังแตป 2543 เปนตนมา) และในปจจุบันความนิยมของละคร ซีรีสจากเกาหลีเร่ิมจะทรงตัว โดย
กระแสความนิยมในซีรีสจากอินเดียเร่ิมเปนท่ีนิยมจากผูชมในประเทศ ดังน้ัน ในฐานะท่ีบริษัทประกอบธุรกิจใหบริการ
และจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ซ่ึงไดรับผลกระทบโดยตรงหากปรับตัวไมทันตอกระแสนิยม
  บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงในประเด็นดังกลาวเปนอยางดี เน่ืองจากธุรกิจหลักของบริษัทคือ การ
ใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต แกบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโทรทัศน บริษัทท่ีประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมน
ท และบริษัทท่ีประกอบธุรกิจวีโอดี ซ่ึงเปนบริษัทท่ีอยูในอุตสาหกรรมโทรทัศน และส่ือโฆษณา ดังน้ัน เพ่ือเปนการป
องกันและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในกระแสความนิยม บริษัทไดกระจายความเส่ียงโดยการซ้ือและนําเขาลิ
ขสิทธ์ิหลากหลายประเภท และเหมาะสมกับผูชมรายการทุกเพศ ทุกวัย 
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  อีกท้ังมีการจาง AGB Neilson เพ่ือวัดกระแสความนิยมของรายการท่ีออกอากาศทางชอง JKN TV 
บริษัทจึงมีความเช่ือม่ันวาความเส่ียงจากการเส่ือมความนิยม หรือกระแสความนิยมของผูบริโภคมีการเปล่ียนแปลง เปน
ความเส่ียงท่ีอยูในระดับต่ําตอบริษัท
 8.    ความเส่ียงจากการไมสามารถจาํหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต 
  สินทรัพยไมมีตัวตนถือเปนสินทรัพยหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง
ตามการลงทุนในแตละป โดยในระหวางป 2561 - 2563 บริษัทมีการลงทุนในลิขสิทธ์ิคอนเทนต 776.15 ลานบาท 1,189.04 
ลานบาท และ 2,110.28 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิของบริษัทเทากับ 
2,122.19 ลานบาท การตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทจะถูกตัดจําหนายแบบเสนตรงตามอายุของสัญญาเร่ิมต้ัง
แตวันท่ีบริษัทไดรับสิทธ์ิ ดังน้ัน หากเกิดกรณีท่ีบริษัทไมสามารถสรางรายไดจากลิขสิทธ์ิคอนเทนตภายหลังจากไดรับสิทธ์ิ 
จะสงผลกระทบผลการดําเนินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ โดยในป 2561 - 2563 คาตัดจําหนายเทากับ 779.40 ลานบาท 
929.56 ลานบาท และ 843.04 ลานบาทตามลําดับ ซ่ึงหากเกิดเหตุการณท่ีบริษัทไมสามารถจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต
ได และบริษัทไมมีการลงทุนในลิขสิทธ์ิคอนเทนตเพ่ิมเติม หรือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ตอสินทรัพยไมมีตัวตน ผล
การดําเนินงานในป 2564 ของบริษัทและบริษัทยอยจะไดรับผลกระทบจากคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน ประมาณ 
682.64 ลานบาท
  นอกจากการตัดจําหนายขางตนแลว หากเกิดเหตุการณท่ีลิขสิทธ์ิคอนเทนตไมสามารถจําหนายได บริษัท
จะตองพิจารณาต้ังคาเผ่ือการดอยคาของลิขสิทธ์ิคอนเทนต ตามนโยบายการต้ังคาเผ่ือการดอยคาคาลิขสิทธ์ิ โดยมีราย
ละเอียดดังน้ี

  จากนโยบายการต้ังคาเผ่ือการดอยคาของลิขสิทธ์ิคอนเทนตขางตน หากเกิดเหตุการณท่ีลิขสิทธ์ิคอน
เทนตของบริษัทไมสามารถจําหนายได บริษัทจะตองมีการต้ังคาเผ่ือการดอยคาฯ ตามนโยบายซ่ึงเปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีจะส
งผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท
  บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาวเปนอยางดี จึงไดมีการควบคุมและตรวจสอบการขายคอนเทนต
อยางสม่ําเสมอเพ่ือใหม่ันใจวาคอนเทนตทุกรายการไดมีการนําเสนอใหลูกคาพิจารณา รวมถึงมีการจําหนายในรูปแบบ
แพ็คเกจท่ีลูกคาสามารถเลือกตามความตองการและตาม Budget ได อีกท้ัง จากประสบการณท่ีผานมาบริษัทสามารถจํา
หนายคอนเทนตไดและมีผลการดําเนินงานเติบโตอยางตอเน่ือง โดยในป 2561 - 2563 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายลิข
สิทธ์ิคอนเทนตไดเทากับ 1,317.74 ลานบาท 1,641.82 ลานบาท และ 1,628.34 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทจึงม่ันใจว
าความเส่ียงจากการไมสามารถจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตเปนความเส่ียงระดับต่ําสําหรับบริษัท และสําหรับการต้ังคาเผ่ือ
การดอยคาฯ ของลิขสิทธ์ิคอนเทนต หากเกิดเหตุการณมีขอบงช้ีวาไมสามารถจําหนายไดตามนโยบายของบริษัท บริษัทคาด
วาจะไมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัท
 9.    ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
  ดวยลักษณะธุรกิจของบริษัทท่ีตองนําเขาลิขสิทธ์ิคอนเทนตจากเจาของลิขสิทธ์ิในตางประเทศ ซ่ึงบริษัท
ตองชําระเงินคาลิขสิทธ์ิเปนสกุลเงินตางประเทศ คือ สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยในป 2561 - 2563 บริษัทมีการ
ซ้ือลิขสิทธ์ิคอนเทนตและจายชําระเปนเงินตราตางประเทศเปนจํานวน 736.86 ลานบาท 1,183.06 ลานบาท และ 
2,023.86 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากน้ีบริษัทเร่ิมมีการสงออกลิขสิทธ์ิคอนเทนตไปตางประเทศต้ังแตปลายไตรมาสท่ี 
2 ของป 2561 โดยทําธุรกรรมเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ทําใหป 2561 - 2563 บริษัทมีรายไดจากการขายและ
รับชําระเปนเงินตราตางประเทศเปนจํานวน 6.86 ลานบาท 213.95 ลานบาท และ 769.71 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงจํา
นวนเงินดังกลาวคิดเปนสัดสวน รอยละ 0.20 รอยละ 5.34 และ รอยละ 13.46 ของสินทรัพยรวมของกลุมบริษัทและป
จจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกาเปนจํานวน 22.87 ลานเหรียญฯ และ 2.65 ลานเหรียญฯ ตามลําดับ ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงของอัตราแลก
เปล่ียนอาจสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงานของบริษัท

รายการ การต้ังคาเผ่ือการดอยคา

คาลิขสิทธ์ิ

-  กรณีท่ีมีขอบงช้ีวาไมสามารถทํารายไดภายในระยะเวลา 2 ป นับจากวันท่ีซ้ือ

-  กรณีท่ีมีขอบงช้ีวาไมสามารถทํารายไดภายในระยะเวลา 3 ป นับจากวันท่ีซ้ือ

-  กรณีท่ีมีขอบงช้ีวาไมสามารถทํารายไดภายในระยะเวลา 4 ป นับจากวันท่ีซ้ือ

ต้ังคาเผ่ือการดอยคารอยละ 50 ของมูลคาสุทธิทางบัญชี

ต้ังคาเผ่ือการดอยคารอยละ 75 ของมูลคาสุทธิทางบัญชี

ต้ังคาเผ่ือการดอยคารอยละ 100 ของมูลคาสุทธิทางบัญชี
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

  บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเปนอยางดี จึงไดมีการหาแนวทาง
ปองกันความเส่ียงดังกลาว โดยไดดําเนินการเปดวงเงินสําหรับการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
(Forward Contract) นอกจากการเปดวงเงินสําหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา บริษัทมีการกําหนด
นโยบายอยางชัดเจนใหการทําสัญญากับตางประเทศทุกรายการตองจายชําระผานสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา ดวยแนวทางปองกันความเส่ียงดังกลาวบริษัทจึงม่ันใจวาความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนจะ
ไมกระทบตอธุรกิจของบริษัท
 10.    ความเส่ียงจากการเขาสูธุรกิจของผูประกอบการรายใหม
  การเปดประมูลใบอนุญาตประกอบธุรกิจโทรทัศนระบบดิจิตอลในป 2556 สงผลใหธุรกิจสถานี
โทรทัศนเกิดการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนเน่ืองจากมีสถานีโทรทัศนหลักเพ่ิม 25 ชอง จาก 6 ชองสถานีระบบอนาล็อกเดิม 
การเพ่ิมข้ึนของชองทีวีสงผลใหแตละชองตางแขงขันกันเพ่ือเรียกกระแสความนิยม รวมถึง Eyeball จากผูชมรายการ 
เพราะการท่ีมีผูชมรายการเพ่ิมเทากับชองมีรายไดจากเม็ดเงินโฆษณาเพ่ิม ซ่ึงกลยุทธในการเพ่ิมข้ึนผูชมของแตละชอง
คือ การจัดหา หรือการผลิตรายการ ท้ังประเภท ซีรีส ละคร ขาว และรายการอ่ืนๆ ใหทันตอกระแสนิยม หรือทําให
เปนกระแสนิยมแตเน่ืองจากการผลิตรายการ ซีรีส ละคร ตองใชเงินลงทุนสูง ดังน้ันชองทีวีหลายชองจึงเลือกจัดหา
รายการสําเร็จรูปออกอากาศแทนการผลิตเอง เชน การซ้ือลิขสิทธ์ิคอนเทนตจากบริษัทหรือการซ้ือลิขสิทธ์ิคอนเทนต
จากเจาของลิขสิทธ์ิในตางประเทศโดยตรง เปนตน 
  แมวาปจจุบันบริษัทท่ีทําธุรกิจซ้ือและนําเขาลิขสิทธ์ิคอนเทนตเพ่ือจําหนายใหกับส่ือประเภทตางๆ 
เชนเดียวกับบริษัทมีจํานวนจํากัด แตจากการท่ีชองทีวีเลือกกลยุทธในการจัดหารายการสําเร็จรูปเพ่ือใชในการเพ่ิมความ
นิยมจากผูชมน้ัน จึงมีความเส่ียงท่ีจะมีผูประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกับบริษัทรายใหมเกิดข้ึน และอาจ
สงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท
  บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงจากการเขาสูธุรกิจของผูประกอบการรายใหมเปนอยางดี จึงไดมีการกํา
หนดแนวทางท่ีจะสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคาผานการรับผิดชอบตอคุณภาพและการใหบริการ และเจาของ
ลิขสิทธ์ิผานการจายชําระคาธรรมเนียมดวยดีมาโดยตลอด รวมถึงปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีตกลงตามสัญญาอยาง
เครงครัดนอกจากน้ี จากการดําเนินงานในอดีตท่ีผานมา บริษัทไมเคยมีขอขัดแยงกับกลุมลูกคาและเจาของสิทธ์ิ ดังน้ั
น บริษัทจึงม่ันใจวาความเส่ียงดังกลาวจึงไมนาจะกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
 11.    ความเส่ียงจากขอจาํกัดในการใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณา
  การประกอบธุรกิจใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธของบริษัทและบริษัทยอยน้ัน อยู
ภายใตพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 โดยภายใตพระราชบัญญัติน้ี
ผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนท่ีไมใชคล่ืนความถ่ี จะตองมีคุณสมบัติและปฎิบัติตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในดานตางๆ อาทิเชน เวลาในการใหบริการเวลาโฆษณาและประชาสัมพันธจะตองไมเกินช่ัวโมงละ 6 นาที 
โดยเม่ือรวมเวลาโฆษณาตลอดท้ังวันเฉล่ียแลวตองไมเกินช่ัวโมงละ 5 นาทีสัดสวนรายการและผังรายการ การบันทึ
กรายการท่ีออกอากาศไปแลว และระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกรายการ กสทช. มีอํานาจกําหนดได เปนตน
  ดวยขอจํากัดดังกลาว สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีขอจํากัดในการใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณา โดย
ไมสามารถใหบริการไดมากกวา 120 นาที ตอวัน และหาก กสทช. มีการแกไขหรือเปล่ียนแปลงพระราชบัญญัติดังกล
าว อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธของบริษัทและบริษัทยอยใน
อนาคตได
  อยางไรก็ตาม แมจะมีความเส่ียงจากขอจํากัดในการใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณา แตเน่ืองจากขอจํา
กัดดังกลาว เปนขอจํากัดตามหลักเกณฑของ กสทช. ซ่ึงผูประกอบธุรกิจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไดรั
บผลกระทบทุกราย จึงไมสามารถปองกันความเส่ียงดังกลาวได
 12.    ความเส่ียงจากการระบาดเช้ือไวรัส COVID-19
  จากสถานการณการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในชวงตนป 2563 โดยโรคระบาดเกิดข้ึนใน
ประเทศจีน และแพรกระจายไปยังท่ัวโลก หลายประเทศประกาศปดประเทศและไมยินยอมใหประชากรจากประเทศ
ท่ีมีการแพรระบาดของ COVID-19 เดินทางเขาประเทศ เพ่ือเปนการปองกันการแพรกระจายของโรคระบาด การดํา
เนินการดังกลาวสงผลใหเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย
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  สําหรับเศรษฐกิจของประเทศไทย COVID-19 สงผลใหธุรกิจท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว และธุรกิจท่ี
เก่ียวของกับการสงออกไดรับผลกระทบเปนอยางมาก ซ่ึงหากสถานการณในประเทศมีความรุนแรงข้ึนและไมสามารถ
ควบคุมได อาจสงผลใหธุรกิจหดตัวและอาจไมสามารถคาดการณแนวโนมการฟนตัว รวมถึงอาจสงผลกระทบตอรายได
ภาคครัวเรือน และการใชจายในประเทศลดลงเชนเดียวกัน
  จากท่ีผลกระทบท่ีกลาวมาขางตนอาจทําใหเกิดความเส่ียงกับบริษัทในกรณีท่ีลูกคาผิดนัดชําระหน้ี หรือ
ชําระหน้ีลาชากวากําหนด ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทขาดสภาพคลองและสงผลกระทบตอความสามารในการชําระหน้ีของบริษัท
ได โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีการคาของบริษัทและบริษัทยอย เทากับ 1,510 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัท
ไดมีการกําชับพนักงานใหติดตามการชําระหน้ีอยางใกลชิด ท้ังน้ีสําหรับลูกหน้ีการคาท่ีคางชําระเกิน 6 เดือน จํานวน 114 
ลานบาท ปจจุบันบริษัทไดรับการชําระจากลูกคาแลวเทากับ 70 ลานบาท และสําหรับลูกหน้ีการคาท่ีคางชําระนอยกวา 
6 เดือนน้ัน บริษัทก็ไดรับชําระมาแลวเทากับ 10 ลานบาท (ขอมูล ณ 24 กุมภาพันธ 2564) บริษัทคาดวาผลกระทบจาก
การระบาดของเช้ือไวรัส  COVID-19 แมจะสงผลกระทบตอบริษัท แตบริษัทม่ันใจวาไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ 
และยังมีสภาพคลองเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ 
 13.    ความเส่ียงจากการไมสามารถเก็บหน้ีจากลูกหน้ีการคา
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหน้ีคงคางจํานวนประมาณ 1,500 ลานบาท 
ซ่ึงจากการดําเนินงานท่ีผานมาบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคาไดในระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 120 - 360 วั
น โดยยอดลูกหน้ีคงคางดังกลาวมีจํานวนท่ีเปนสาระสําคัญอยางมากตองบการเงิน รวมถึงมีจํานวนท่ีมากกวายอดรายได
คาสิทธิซ่ึงเปนรายไดหลักของบริษัทท่ีมีรายไดคาสิทธิจํานวนประมาณ 1,640 ลานบาท และ 1,630 ลานบาท สําหรับป 
2563 และ 2562 ตามลําดับ บริษัทประเมินวาสถานการณดังกลาวเปนปกติในธุรกิจลักษณะน้ีเพราะบางคร้ังถึงแมจะมี
การกําหนดระยะเวลาการชําระเงินไวแลวก็ตาม แตลูกคารายใหญมีแนวโนมท่ีจะรอใหไดรับประโยชนจากสิทธิในภาพยนตร
ในชวงท่ีออกฉายหลังจากซ้ือไปแลวกอนท่ีจะจายชําระเงินใหบริษัท และเปนไปตามสภาพเศรษฐกิจปจจุบันท่ีมีการแขงขัน
สูง
  ยอดรายไดคาสิทธิของบริษัทสวนใหญเกิดจากการดําเนินธุรกิจกับลูกคารายใหญ การดําเนินธุรกิจของ
บริษัทจึงข้ึนอยูกับความสัมพันธ และรายไดท่ีไดรับจากลูกคารายใหญเหลาน้ี โดยลูกคารายใหญ 15 รายแรก มียอดราย
ไดคาสิทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เทากับ 1,570 ลานบาท คิดเปนประมาณรอยละ 96 จากยอดรายไดคา
สิทธิ และมียอดลูกหน้ีการคาคงคาง เทากับ 1,490 ลานบาท คิดเปนประมาณรอยละ 96 จากยอดลูกหน้ีการคาคงคาง 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อยางไรก็ตาม บริษัทไดติดตามเก็บเงินจากลูกคารายใหญกลุมน้ีอยางตอเน่ือง โดย ณ ปจจุบัน
สามารถเก็นเงินไดบางสวนจากลูกคากลุมน้ี เปนจํานวนเงินประมาณ 80 ลานบาท (ขอมูล ณ 13 พฤศจิกายน 2563)
  ท้ังน้ี พบวาลูกคารายใหญในตางประเทศ 6 ราย ซ่ึงมีท่ีอยูและดําเนินธุรกิจอยูคนละประเทศกันแตมี
ผูใหบริการจดช่ือโดเมน (Registrar) ระดับภูมิภาคเอเชียรายเดียวกัน ซ่ึงบริษัทไดดําเนินการทําสัญญารับประกันการชํา
ระหน้ีบางสวนจากลูกหน้ีตางประเทศเพียง 3 รายใหญจากท้ังหมด 6 ราย กับสถาบันการเงินแหงหน่ึง ขณะท่ีบริษัทมีความ
เห็นวายังไมเห็นความจําเปนในการทําสัญญารับประกันชําระหน้ีกับสถาบันการเงินตอลูกหน้ีตางประเทศท่ีเหลืออีก 3 ราย 
เน่ืองจากฝายบริหารของบริษัทมีมุมมองวาจะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีดังกลาวได ซ่ึงลูกหน้ีการคาตางประเทศท่ี
บริษัททําประกันการชําระหน้ี มียอดลูกหน้ีคงคาง 3 รายขางตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปนจํานวนเงินประมาณ 
444 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29 ของลูกหน้ีการคาท้ังหมด ณ ส้ินป 2563 โดยการทําประกันการชําระหน้ีดังกลาวสถาบัน
การเงินจะเขามารับภาระวงเงินประกันลูกหน้ีในกรณีเกิดเหตุการณ ดังน้ี (1) ผูซ้ือลมละลาย (2) ผูซ้ือไมชําระคาสินคาและ
บริการ เม่ือถึงกําหนดชําระ (3) การบังคับใชกฎหมาย หรือมาตรการใดๆโดยรัฐของประเทศผูซ้ือ ทําใหผูซ้ือไมสามารถชํา
ระเงินไดตามสัญญา (4) การบังคับใชกฎหมาย หรือมาตรการใดๆโดยรัฐของประเทศผูซ้ือ ทําใหผูซ้ือถูกยกเลิกสิทธิในการนํา
เขาการสงออก และ (5) เกิดสงคราม ปฏิวัติหรือเหตุการณวุนวายทางการเมืองในประเทศผูซ้ือ ทําใหผูซ้ือหรือธนาคารผู
ซ้ือไมสามารถทําตามสัญญาได
  ถึงแมบริษัทจะมีลูกหน้ีท่ีคางชําระเกินระยะเวลาท่ีกําหนดอยูเปนจํานวนมาก แตบริษัทประเมินวาไมมี
ความจําเปนในการต้ังสํารองเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญใดๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีไดต้ังสํารองไปแลวตามนโยบายของบริษัท 
เน่ืองจากบริษัทมีความม่ันใจในการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีเหลาน้ันท้ังหมดโดยประเมินจากประสบการณจากการประกอบ
ธุรกิจและหลักการประมาณการอยางดีท่ีสุดภายใตสภาวะปจจุบัน ดังน้ันจึงข้ึนอยูกับความรับผิดชอบและความสามารถ
ของบริษัทในการติดตามและเรียกเก็บหน้ีในอนาคต หากในท่ีสุดบริษัทไมสามารถเรียกชําระจากลูกหน้ีได บริษัทอาจเกิด
ขาดทุนไดในอนาคต
  ท้ังน้ี ลูกหน้ีการคา ณ วันส้ินป 2563 มียอดลูกหน้ีลดลงประมาณ 300 ลานบาท เม่ือเทียบกับยอดลู
กหน้ีการคา ณ วันส้ินป 2562
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ความเส่ียงดานการบริหาร และการจัดการ
 1. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบริหารหลัก
  บริษัทและบริษัทยอยเปนบริษัทท่ีกอต้ังข้ึนโดยคุณจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ คุณพิมพอุมา จักราจุฑาธิ
บด์ิ และครอบครัวสุธีสถาพร (ครอบครัวคุณจักรพงษ) ซ่ึงเปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณในธุรกิจให
บริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต และ โดยปจจุบัน คุณจักรพงษและคุณพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิเปนผูถือหุนราย
ใหญ โดยถือหุนรวมกันเทากับรอยละ 60.29 ของทุนชําระแลว (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563) และดํารงตําแหน
งเปนกรรมการของบริษัทและยังดํารงตําแหนงเปนประธานเจาหนาท่ีบริหารและรองกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร
ซ่ึงถือเปนผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย 
  ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงบุคลากรดังกลาวในอนาคต อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบ
ริษัทฯ และบริษัท ยอยได
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบริหารหลักเปนอยางดี บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขต
หนาท่ี ความรับผิดชอบ รวมถึงอํานาจอนุมัติและการจัดการของฝายบริหารอยางชัดเจน เพ่ือมิใหเกิดการพ่ึงพิงผูบริหาร
ทานใดทานหน่ึง อีกท้ังมีการสนับสนุน ใหพนักงานท่ีมีความรูความสามารถไดมีโอกาสพัฒนา เชน มอบหมายหนาท่ี
และความรับผิดชอบตางๆ ตามความเหมาะสมของสายงาน เพ่ือมิใหเกิดการพ่ึงพิงพนักงานคนใดคนหน่ึง
 2.   ความเส่ียงจากการสงมอบงานใหลูกคาไมทันกําหนด 
  จากการท่ีลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทฯ จําหนาย เปนลิขสิทธ์ิคอนเทนตสําเร็จรูปท่ีผานข้ันตอนการตั
ดตอ แปล พากยเสียง และ Synchronization ใหสมบูรณกอนสงมอบใชระยะเวลาแตกตางกันข้ึนอยูกับความยาก 
ความซับซอน ของบท และความพรอมของ หองพากยและทีมพากย ท้ังน้ี ในอดีตบริษัทฯ เคยประสบปญหาไมสามารถ
สงมอบงานใหกับ ลูกคาภายในกําหนดเวลาท่ีตกลงตามสัญญาได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ ไมมีหองพากยของตนเอง จึ
งตองเชาหองพากยจาก   ผูใหบริการภายนอก ซ่ึงมีระยะเวลาจํากัดในการใชบริการ หองพากยจึงทําใหบริษัทฯ ไม
สามารถแปลและพากยตามกําหนดท่ีตกลงกับลูกคาได
  เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดความเส่ียงจากการสงมอบงานใหลูกคาไมทันกําหนด บริษัทฯ ไดกําหนด
นโยบาย และการควบคุม การตัดตอ แปล การพากย และกําหนดการตรวจเช็คตารางการสงมอบงานใหลูกคา และ
สรางหองพากย และหองควบคุมการตัดตอของตนเอง เพ่ือใหมีความม่ันใจวาจะไมเกิดความเส่ียงดังกลาวข้ึนอีกใน
อนาคต
 3.   ความเส่ียงจากการไมไดรับการตอสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคาร สํานักงาน 
      พ้ืนท่ีสํานักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในปจจุบันเปนพ้ืนท่ีท่ีเชาจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน คือ บริษัท 
เจเคเอ็น แลนดมารค จํากัด ซ่ึงเปนสัญญาเชาระยะส้ัน มีอายุสัญญา 3 ป หากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัญญาเชา 
หรือมีอัตราเชาและคาบริการปรับตัวสูงข้ึนเม่ือมีการตออายุสัญญาอาจจะสงผลตอสถานท่ีประกอบธุรกิจรวมถึงผล
ประกอบการของบริษัทฯ ได
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงในประเด็นดังกลาวอยางไรก็ดีเน่ืองจากบริษัทฯ จะไดรับสิทธิการต
อสัญญา กอนจากผูใหเชาและท่ีผานมาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามสัญญาเชาอยางเครงครัดเชนเดียวกับการปฏิบัติตอคูค
ารายอ่ืนท่ัวไป จึงทําใหเช่ือวาจะไดรับการตอสัญญาเชาตอไปในอนาคต และนอกจากน้ีเน่ืองจากสัญญาเชาดังกลาวเปน
รายการระหวางกัน ดังน้ัน อัตราคาเชาตลอดจนคาบริการตางๆ จะตองมีความสมเหตุสมผล รวมถึงจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบกอนการทํารายการ ดังน้ันบริษัทฯ จึงม่ันใจวาความเส่ียงในประเด็นดังกลาวจะ
ไมกระทบตอบริษัทฯ
  ท้ังน้ี สัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคาร ณ ปจจุบัน ของบริษัทและบริษัทยอย มีท้ังหมด 8 สัญญา โดยสัญญา
ดังกลาวจะหมดอายุในส้ินป 2564 จํานวน 1 สัญญา และหมดอายุในระหวางป 2565 จํานวน 5 สัญญา และหมด
อายุในระหวางป 2566 จํานวน 2 สัญญา
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ความเส่ียงทางดานการเงิน
 1.  ความเส่ียงดานความสามารถในการชําระคืนเงินกูยืมแกสถาบันทางการเงินและหุนกู
  ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทมีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย เทากับ 2,858 ลานบาท ซ่ึงประกอบด
วย (1) เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (2) หุนกูและหุนกูแปลงสภาพ และ(3) หน้ีสินตามสัญญาเชาและสัญญาเชาซ้ือ 
โดยหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียดังกลาวดังกลาว โดยเปนสวนท่ีครบกําหนดชําระใน 1 ป มีจํานวน 538 ลานบาท และหาก
พิจารณาในสวนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีมูลคา 807 ลานบาท 
จึงมีความเส่ียงท่ีบริษัทจะไมสามารถชําระหน้ีระยะส้ันท่ีจะถึงกําหนดชําระได
  บริษัทจึงไดดําเนินการเพ่ือใหมีสภาพคลองและมีเงินเพียงพอสําหรับการจายชําระคืนหน้ีดังกลาว โดย
ในระหวางไตรมาส 1 ป 2564 บริษัทมีการติดตามการชําระหน้ีจากลูกคา ซ่ึงสามารถเรียกเก็บเงินไดในระหวางไตรมาส
ประมาณ 80 ลานบาท (ขอมูล ณ 24 กุมภาพันธ 2564) ซ่ึงบริษัทคาดวาการดําเนินการดังกลาวจะชวยลดความเส่ียง
ดานความสามารถในการชําระเงินกูยืมจากสถาบันทางการเงินและหุนกู ไดในระดับหน่ึง รวมถึงมีกระแสเงินสดเพียง
พอสําหรับการดําเนินธุรกิจ นอกจาก การดําเนินการขางตน ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสํารอง
ประมาณ 807 ลานบาท และบริษัทยังมีวงเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 2 แหงและวงเงินกูระยะยาวจากสถาบัน
การเงินอีก 2 แหง มูลคา 350 ลานบาทและ 450 ลานบาท ซ่ึงบริษัทสํารองไวและยังไมไดเบิกใช ดวยการดําเนินการ
ของบริษัทขางตน บริษัทคาดวาการเตรียมการของบริษัทสามารถลดความเส่ียงดังกลาวได
 2. ความเส่ียงเก่ียวกับการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ีย
  ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดรับวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินหลายแหงเพ่ือใชเปนเงินทุ
นหมุนเวียนสําหรับธุรกิจของบริษัท โดยอัตราดอกเบ้ียท่ีไดรับจากสถาบันการเงินดังกลาวสวนใหญเปนอัตราดอกเบ้ีย
แบบลอยตัว ยกเวนในสวนของหุนกูท่ีมีอัตราดอกเบ้ียแบบคงท่ี ในอัตรารอยละ 6.6 - 7.0 ตอป ดังน้ัน หากอัตราดอก
เบ้ียมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน จะสงผลใหบริษัทมีตนทุนทางการเงินท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกลุม
บริษัท อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว จึงไดเลือกใชแหลงเงินทุนท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี รวมถึ
งติดตามการชําระเงินจากลูกคาอยางตอเน่ืองเพ่ือลดความเส่ียงดังกลาว
 3. ความเส่ียงในการดํารงอัตราสวนทางการเงินตามสัญญากูยืมและขอกําหนดสิทธิฯ
  3.1  ความเส่ียงในการดํารงอัตราสวนทางการเงินตามขอกําหนดสิทธิหุนกู
   ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนาท่ีจะตองดํารงอัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุ
น (Debt to Equity Ratio) ไมเกิน 4 : 1 เทา ตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอกําหนดสิทธิหุนกู (อางอิงตามขอกําหนดสิทธิฯ 
(1) หุนกู คร้ังท่ี 1/2562 (2) หุนกู คร้ังท่ี 2/2562 (3) หุนกู คร้ังท่ี 1/2563 และ (4) หุนกู คร้ังท่ี 2/2563) โดย ณ วั
นท่ี 31 ธันวาคม 2563 อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนของบริษัท เทากับ 1.19 : 1 เทา
   ณ ปจจุบัน กลุมบริษัทสามารถดํารงอัตราสวนทางการเงินตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและ
หนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูสําหรับหุนกูได
  3.2  ความเส่ียงในการดํารงอัตราสวนทางการเงินตามสัญญาเงินกูยืม
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จํานวน 414.80 ลานบาท โดยเงินกูระยะยาวดังกลาวเปนเงินกูยืมท่ีไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน มีอายุสัญญา 4 ป และ
มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR-1.375 ตอป โดยมีกําหนดชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียเปนรายเดือน ท้ังน้ี บริษัทชําระคื
นเงินตนและดอกเบ้ียงวดแรกเม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2563

 หมายเหตุ: D/E Ratio หมายถึง อัตราสวนหน้ีสินรวมตอทุน
  Debt Service Coverage ratio หมายถึง กําไร(ขาดทุน) กอนดอกเบ้ียและภาษีบวกดวยคาเส่ือมราคาและคาใชจายรอตัดบัญชี หารดวยเงินตนท่ี
  ครบกําหนดชําระใน 1 ป ของปบัญชีท่ีผานมาบวกดอกเบ้ียจาย
  นอกจากวงเงินกูระยะยาวท่ีระบุขางตน ในระหวางไตรมาส 3 ป 2563 บริษัทไดรับวงเงินเพ่ิมเติมจากสถาบันการเงินเอีกแหง 

สถาบันการเงิน

สถาบันการเงินแหงท่ี 1 500.00 D/E ratio : ไมเกิน 2.0 เทา
Debt Service Coverage
Ratio : ไมต่ํากวา 1.20 เทา

D/E ratio : 1.19 : 1
Debt Service Coverage

Ratio : 2.64 : 1

414.80

วงเงินท่ีไดรับ
(ลานบาท)

วงเงินใชไป ณ 
31 ธันวาคม 2563

(ลานบาท)

ขอกําหนดอัตราสวน
หน้ีท่ีตองดํารงไว
ระหวางสัญญา

อัตราสวนหน้ีสิน
ของกลุมบริษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563
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  ณ ปจจุบัน กลุมบริษัทยังคงสามารถดํารงอัตราสวนหน้ีสินตามเง่ือนไขการใชเงินกูระยะยาวกับสถาบัน
การเงิน แตอยางไรก็ตาม หากบริษัทมีหน้ีสินเพ่ิมข้ึนอาจสงผลใหอัตราสวนหน้ีสินดังกลาวเพ่ิมข้ึนและมีความเส่ียงต
อการดํารงอัตราสวนหน้ีสินตามขอกําหนดของสถาบันการเงิน
  จากตารางขางตน กลุมบริษัทยังคงปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
และบริษัทสามารถดํารงอัตราสวนทางการเงินตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนสําหรั
บหุนกูได อยางไรก็ตาม เพ่ือมิใหมีความเส่ียงดานอัตราหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน กลุมบริษัทไดดําเนินการวางแผน
ทางการเงินระยะยาวและมีการติดตามการชําระเงินของลูกหน้ีการคาอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางความม่ันใจวากลุมบริษัท
จะมีกระแสเงินสดเพียงพอสําหรับการชําระดอกเบ้ีย เงินกูยืม และหุนกู รวมถึงสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงิน
ท่ีกําหนดในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินและเง่ือนไขท่ีระบุในขอกําหนดสิทธิฯ ของหุนกูแตละชุด
 4.   ความเส่ียงจากการไมสามารถจายชําระคืนหุนกูแปลงสภาพมูลคา 1,200.00 ลานบาท
  เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 บริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาถใหแกบุคคลในวงจํากัด ซ่ึงเปนผูลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงเพียงรายเดียว คือ North Heaven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited  
(“NHTPE”) (ช่ือเดิมคือ “North Haven Thai Private Equity L.P.”) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี

  (รายละเอียดหุนกูแปลงสภาพ กรุณาพิจารณาเพ่ิมเติมตามรายละเอียดท่ีเปดเผยในหัวขอ 7 ขอมูล
หลักทรัพยและผูถือหุน)
  จากรายละเอียดขางตน พบวา หาก NHTPE เลือกท่ีจะใชสิทธิไมแปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญของ
บริษัท NHTPE สามารถเลือกท่ีจะใชสิทธิขอไถถอนหุนกูดังกลาวในป 2567 โดยมูลคาหุนกูแปลงสภาพท้ังหมดคือ 
1,200.00 ลานบาท ซ่ึงหาก NHTPE เลือกใชสิทธิไถถอนหุนกูท้ังจํานวนในป 2567 จะสงผลกระทบตอกระแสเงินสด
ของบริษัทยังมีนัยสําคัญ เน่ืองจากมูลคาหุนกูท้ังจํานวนเปนมูลคาท่ีสูงและคาดวาจะกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัท 
และจะสงผลใหบริษัทมีความเส่ียงจากการท่ีอาจจะไมสามารถจายชําระคืนหุนกูแปลงสภาพท้ังจํานวนได

ประเภทของหุนกูแปลงสภาพ หุนกูแปลงสภาพ ท่ีใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัท ประเภทไมดอยสิทธิ

และไมมีประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุนกูแปลงสภาพ”)

จํานวนเงินของหุนกูแปลงสภาพ

ท้ังหมดรวม

ไมเกิน 1,200.00 ลานบาท

อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 3 ตอป โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายไตรมาส

อายุ 5 ป นับจากวันท่ีออกหุนกูแปลงภาพ

วันครบกําหนดไถถอน 24 มกราคม 2568

เง่ือนไขท่ีสําคัญ ราคาแปลงสภาพ 8 บาท (ราคาภายหลังจากการปรับสิทธิ 6.9028 บาท/หุน)

NHTPE สามารถใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญของบริษัทไดหลังจากครบกําหนด 

1 ป นับจากวันออกหุนกูแปลงสภาพ จนถึง 10 วันทําการกอนครบกําหนดไถถอน

(ประมาณ มกราคม 2564 – มกราคม 2568)

NHTPE จะตองแจงบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 150 วันเปนลายลักษณอักษร

หากตองการใชสิทธิแปลงสภาพ

NHTPE มีสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพในสวนท่ียังไมใชสิทธิกอนครบกําหนด

อายุหุนกูแปลงสภาพ หลังจากครบกําหนด 3 ป 9 เดือนนับจากวันออกหุนกูแปลงสภาพ

หากครบกําหนด 3 ป 9 เดือนนับจากวันออกหุนกูแปลงสภาพ และมีหุนกูฯ ท่ียังไมใชสิทธิ

มากกวา 500.00 ลานบาท บริษัทมีสิทธิขยายระยะเวลาการใชสิทธิ (เฉพาะสวนท่ีเกิน

500.00 ลานบาท) ออกไปจนถึงวันครบกําหนด 4 ป 9 เดือนนับจากวันออกหุนกูแปลงสภาพ 

บริษัทไมมีสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนวันครบกําหนดไถถอน

รายละเอียด
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  บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาวเปนอยางดี บริษัทจึงไดจัดเตรียมแหลงเงินทุนอ่ืนๆ เพ่ือสํารอง
หากเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึนในอนาคต เชน ไดจัดเตรียมวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินท้ังในรูปแบบวงเงินกูระยะ
ส้ัน และระยะยาว รวมถึงไดย่ืนขอออกและเสนอขายหุนกูภายใตโครงการตราสารหน้ี (Medium Term Note Program 
“MTN”) เพ่ือเปนแหลงเงินทุนสํารองหากเกิดเหตุการณท่ี NHTPE เลือกท่ีจะไถถอนหุนกูแปลงสภาพท้ังจํานวน อยางไร
ก็ตาม บริษัทคาดวาดวยความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทกับ NHTPE รวมถึงดวยผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีเติบโต
อยางตอเน่ือง NHTPE อาจเลือกท่ีจะแปลงสภาพหุนกูดังกลาวเปนหุนสามัญของบริษัทแทนการไถถอนท้ังจํานวน แต
หาก NHTPE เลือกจะไถถอนท้ังจํานวน  NHTPE จะตองแจงบริษัทลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 150 วั
น บริษัทคาดวาดวยแหลงเงินทุนสํารองท่ีบริษัทจัดเตรียมและดวยระยะเวลาตามสัญญา แมจะมีความเส่ียงแตบริษัท
คาดวาความเส่ียงดังกลาวจะสงผลกระทบตอบริษัทในระดับท่ีไมเปนนัยสําคัญ

ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
 1.  ความเส่ียงจากกรณีท่ีผูถือหุนใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
  ณ 30 ธันวาคม 2563 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทและบริษัทยอยคือ คุณจักรพงษ และคุณพิมพอุ
มา จักราจุฑาธิบด์ิ โดยถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 60.29 ของทุนชําระแลว นอกจากน้ี ท้ัง 2 ทาน ยังเปนหน่ึงใน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทซ่ึงถือวาเปนผูถือหุนรายใหญท่ีมีอํานาจควบคุมและมีอิทธิพลตอกา
รกําหนดนโยบายการบริหาร รวมถึงกําหนดการตัดสินใจของบริษัทในทุกเร่ืองท่ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมถือหุ
นซ่ึงอาจสงผลกระทบตอผูถือหุนรายยอยอ่ืนๆ ของบริษั
  อยางไรก็ดี บริษัทไดตระหนึกถึงความเส่ียงดังกลาว จึงไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจอนุมัติอยางชั
ดเจน รวมถึงมีการกําหนดมาตรการการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับกรรมการบริษัทผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 
รวมถึงบุคคลท่ีมีความขัดแยง จะไมมีสิทธิในการอนุมัติรายการน้ันๆอีกท้ัง มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปน
กรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถและมีประสบการณเปนอยางดี ชวยถวงดุ
ลในการตัดสินใจ และถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัทดวยโครงสรางการจัดการท่ีชัดเจนและโปรงใส บริษัท
จึงม่ันใจวาผูถือหุนรายยอยอ่ืน และผูมีสวนไดเสียกับบริษัทจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน
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โครงสรางการถือหุน และนโยบายการจายเงินปนผล

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว   
 หลักทรัพยของบริษัทฯ ณ วันท่ี 24 มกราคม 2563 
 ช่ือหลักทรัพย  : JKN  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
 เคร่ืองหมาย  : JKN
 ตลาด   : SET
     (เปล่ียนแปลงตลาดรองสําหรับการซ้ือขายหลักทรัพย จากตลาดหลักทรัพย 
     mai เปนเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย SET เร่ิมวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563)
 วันท่ีเขาซ้ือขายในวันแรก : 30 พฤศจิกายน 2560
 ทุนจดทะเบียน  : 451,419,917 บาท (หุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท)
 ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 303,749,128 บาท (หุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท)
 สิทธิออกเสียง  : 1 : 1
การเปล่ียนแปลงทุนในป 2560 - 2562

ป 2560 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 270,000,000 บาท แบงเปนหุ
นสามัญ 540,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 

ป 2561 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2561 มีมติใหเสนอตอท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2561 
 เสนออนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 54,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน
จํานวน108,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาทเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิในการซ้ือหุนสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1 (JKN - W1) 
ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 มีมติอนุมัติตามท่ีคณะ
กรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทําใหบริษัทมี
 ทุนจดทะเบียน 324,000,00 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 648,000,000 หุน มูลคาหุนท่ี
ตราไวหุนละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 270,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 
540,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท

ป 2562 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2562  มีมติใหเสนอตอท่ี
ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2562 
 เพ่ืออนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน
150,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาทเพ่ือรองรับการการใชสิทธิแปลงสภาพของหุ
นกูแปลงสภาพท่ีใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด 
(มหาชน) ครบกําหนดป พ.ศ. 2568 
โดยท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติตามท่ีคณะ
กรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทําใหบริษัทมี
 ทุนจดทะเบียน 399,000,000 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 798,000,000 หุน มูลคาหุนท่ี
ตราไวหุนละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 270,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 
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ป 2563 1) เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 บริษัทไดออกจําหนายหุนกูแปลงสภาพเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) จํานวน 1,200 ลานบาท ใหแก North Haven Thai Private Equity (“NHTPE”) 
และไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน กับ กระทรวงพาณิชย จากเดิม 324,000,000 บาท โดยแบง
เปนหุนสามัญ 648,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท เปน ทุนจดทะเบียน 399,000,000 บาท 
โดยแบงเปนหุนสามัญ 798,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ
ของหุนกูแปลงสภาพ
2) วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมัติใหเสนอต
อท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จํานวน 52,419,917 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 399,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน
ใหม จํานวน 451,419,917 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 104,839,834 หุน มูลคาท่ีตรา
ไวหุนละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังตอไปน้ี
 จํานวนไมเกิน 67,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนป
นผลของบริษัทในอัตรา 8 หุนสามัญเดิม : 1 หุนปนผล รวมเปนหุนปนผลท้ังส้ินจํานวนไมเกิน 
67,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท คิดเปนจํานวนเงินท้ังส้ินไมเกิน 33,750,000 บาท 
หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลประมาณหุนละ 0.0625 บาท ในกรณีท่ีผูถือหุนรายใดมีเศษของ
หุนเดิมหลังจากการจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 0.0625 บาท
 จํานวนไมเกิน 23,842,499 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ
ของหุนกูแปลงสภาพท่ีใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด 
(มหาชน) ครบกําหนดป พ.ศ. 2568
 จํานวนไมเกิน 13,497,335 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทคร้ังท่ี 1
3) เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2563 โดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 มีมติอนุมัติตามท่ีคณะ
กรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียน 451,419,917 บาท โดยแบงเปนหุ
นสามัญ 902,839,834 หุน มูลคาหุนท่ีตราไว หุนละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 
270,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 540,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท
4) วันท่ี 29 เมษายน 2563 บริษัทจายหุนปนผลของบริษัทในอัตรา 8 หุนสามัญเดิม : 1 หุนปนผล 
จํานวนท้ังส้ิน 67,498,229 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท และไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว
ของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย จากเดิม 270,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนชําระแลว 
303,749,114.50 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 607,498,229 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 
และมีทุนจดทะเบียน 451,419,917 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 902,839,834 หุน มูลคาหุนท่ีตรา
ไว  หุนละ 0.50 บาท
5) วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท คร้ังท่ี 
1 ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังสุดทาย เปนจํานวน 27 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 
โดยบริษัท ไดทําการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 
2563 ทําใหบริษัท มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 303,749,128 บาท แบงเปนหุนสามัญ 607,498,256 
หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียน 451,419,917 บาท โดยแบงเปนหุ
นสามัญ 902,839,834 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท
6) เปล่ียนแปลงตลาดรองสําหรับการซ้ือขายหลักทรัพย JKN จากตลาดหลักทรัพย mai เปนเขาซ้ื
อขายในตลาดหลักทรัพย SET เร่ิมวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563
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ผูถือหุน 
 รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี

หมายเหตุ  1/ MEDIA KING CAPITAL LTD.เปนบริษัทจดทะเบียนจัดต้ังท่ีหมูเกาะบริติชเวอรจินเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2557 โดยมีนายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ เปนผูรับผล

ประโยชนท่ีแทจริง และเปนผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาวและเขาถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558 (ท้ังน้ี ณ 14 ตุลาคม 2563 คุณจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ ได

มีการจําหนายหุนของบริษัท ท่ีถือโดย MEDIA KING CAPITAL LTD. ออกท้ังจํานวน โดยจํานวนหุนท่ีปรากฎยอดคงเหลือในนาม MEDIA KING CAPITAL LTD. อยูระหวาง

ดําเนินการโอนใหแกผูซ้ือ)  

ลําดับ

ช่ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (JKN-W1)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมเกิน 108,000,000 หนวย

จํานวนหุนสามัญท่ีออกเพ่ือ
รองรับการใชสิทธิ (ภายหลัง
จากการปรับสิทธิ)

ไมเกิน 121,497,335 หุน

1 กลุมครอบครัว จักราจุฑาธิบด์ิ
1.1  นายจักรพงษ  จักราจุฑาธิบด์ิ
1.2  นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ

366,281,323
342,923,173
23,358,150

 60.29
56.45
3.84

2 นายแพทยเฉลิม  หาญพาณิชย 28,000,000 4.61
3 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 19,956,625 3.29
4 นางสาวชนมนิภา ลําโกน 5,568,250 0.92

5 นายองอาจ  วรวิทยลิขิต 4,860,000 0.80
6 MEDIA KING CAPITAL LTD1/ 3,125,000 0.51

7 นางสาวนันทิญา ดํารงคสุทธิพงศ 2,660,700 0.44

8 นายนพพร ชาวประเสริฐ 2,500,000 0.41

9 นายวงศกร มณีกร 2,200,000 0.36

10 นายไพบูลย ธรรมธัชอารี 2,034,000 0.33

ผูถือหุนรายอ่ืนๆ 170,312,358 28.04

รวม 607,498,256 100.00

คํานําหนาช่ือ จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

การออกหลักทรัพยอ่ืน 
1.   หลักทรัพยแปลงสภาพ
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561 ไดมีมติใหบริษัทออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 (JKN-W1) จํานวนไมเกิน 108,000,000 หนวยใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัท ตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคาในอัตราสวนหุนสามัญ 5 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยโดยมีราย
ละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังน้ี

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
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วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 11 พฤษภาคม 2561

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

2 ปนับแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทจะไมขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันท่ีเร่ิมซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพย mai

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

อัตราการใชสิทธิ
ภายหลังจากการปรับสิทธิ)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.125 หุน

ราคาการใชสิทธิ
(ภายหลังจากการปรับสิทธิ)

13.3333 บาท ตอหุน

ระยะเวลาการใชสิทธิ ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดเปน
จำนวน 4 คร้ัง ดังน้ี
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 15 ธันวาคม 2561 แตเน่ืองจากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ
 ของบริษัท ดังน้ัน บริษัทจึงขอเล่ือนเปนวันทำการกอนหนา คือวันท่ี 14 
 ธันวาคม 2561
คร้ังท่ี 2 วันท่ี 15 มิถุนายน 2562 แตเน่ืองจากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ
 ของบริษัท ดังน้ัน บริษัทจึงขอเล่ือนเปนวันทำการกอนหนา คือวันท่ี 14 
 มิถุนายน 2562
คร้ังท่ี 3 วันท่ี 15 ธันวาคม 2562 แตเน่ืองจากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ
 ของบริษัท ดังน้ัน บริษัทจึงขอเล่ือนเปนวันทำการกอนหนา คือวันท่ี 13 
 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 4 ซึ่งจะเปนครั้งสุดทาย วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (“วันกำหนดใชสิทธิ 
 ครั้งสุดทาย”)
ในกรณีท่ีวันกำหนดใชสิทธิไมตรงกับวันทำการของบริษัทใหเล่ือนวันกำหนดใช
สิทธิในแตละครั้งเปนวันทำการกอนหนาวันกำหนดใชสิทธิดังกลาว

 ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 (วันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทาย) มีผูใชสิทธิจํานวน 27 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 
0.50 บาท และเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1 ได
พนสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

หุนกูแปลงสภาพ (Bond)
 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 บริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาพใหแกบุคคลในวงจํากัด ซ่ึงเปนผูลงทุนโดยเฉพาะ
เจาะจงเพียงรายเดียว คือ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited 
(“NHTPE”) (ช่ือเดิมคือ “North Haven Thai Private Equity L.P.”) ไดแก หุนกูแปลงสภาพท่ีใหสิทธิแปลงสภาพเปน
หุนสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครบกําหนดป พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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หุนกูแปลงสภาพ

ประเภทของหุนกูแปลงสภาพ

จํานวนตนเงินรวมของหุนกู
แปลงสภาพท้ังหมด

ไมเกิน 1,200,000,000 บาท

อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 3 ตอป โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายไตรมาส

อายุ 5 ป นับจากวันท่ีออกหุนกูแปลงภาพ

วันครบกําหนดไถถอน 24 มกราคม 2568

อัตราสวนการแปลงสภาพ จํานวนเงินตนของหุนกูแปลงสภาพหารดวยราคาแปลงสภาพ

ราคาแปลงสภาพ

ราคาแปลงสภาพ 
(ภายหลังจากการปรับสิทธิจาก
การจายปนผล จากผลการดําเนิน
งานประจําป 2562)

ระยะเวลาการใชสิทธิแปลงสภาพ

หุนกูแปลงสภาพ ที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัท ประเภท
ไมดอยสิทธิ และไมมีประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) 
(“หุนกูแปลงสภาพ”)

8 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่ไมต่ำกวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคา
ตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนของบริษัทในตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ยอนหลัง 15 วันทำการติดตอ
กันกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลง
สภาพของหุนกูแปลงสภาพใหแกบุคคลในวงจำกัด คือ ระหวางวันท่ี 24 ตุลาคม 
2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเทากับ 6.17 บาทตอหุน  

6.9028  บาทตอหุน

ผูถือหุนกูแปลงสภาพมีสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพในสวนที่ยังไมไดใชสิทธิ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัท กอนครบกำหนดอายุหุนกูแปลงสภาพได 
ณ วันใด ๆ หลังจากครบกำหนด 3 ป 9 เดือนนับจากวันออกหุนกูแปลงสภาพ
 
ในกรณีท่ีผูถือหุนกูแปลงสภาพใชสิทธิในการไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนวันครบ
กำหนดไถถอนหุนกูแปลงสภาพ ผูถือหุนกูแปลงสภาพจะตองแจงใหบริษัททราบ
ลวงหนา ไมนอยกวา 150 วันเปนลายลักษณอักษร

หากครบกำหนด 3 ป 9 เดือนนับจากวันออกหุนกูแปลงสภาพ และคงมีหุนกู
แปลงสภาพที่ยังไมไดใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทคงเหลืออยู
มากกวา 500,000,000 บาท บริษัทมีสิทธิในการขยายระยะเวลาในการใชสิทธิ
ในการไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนวันครบกำหนดไถถอนหุนกูแปลงสภาพโดย
ผูถือหุนกูแปลงสภาพ สำหรับจำนวนมูลคาท่ีตราไวของหุนกูแปลงสภาพ เฉพาะ 
ในสวนท่ีเกินกวา 500,000,000 บาท ออกไปจนถึงวันครบกำหนด 4 ป 9 เดือน 
นับจากวันออกหุนกูแปลงสภาพ  อยางไรก็ตาม บริษัทจะไมสามารถใชสิทธิใน
การขอขยายระยะเวลาในการไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนวันครบกำหนดไถ 
ถอนหุนกูแปลงสภาพโดยผูถือหุนกูแปลงสภาพขางตนได หากผูถือหุนกูแปลง
สภาพเลือกที่จะใชสิทธิในการไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนวันครบกำหนดไถ 
ถอนหุนกูแปลงสภาพหลังจาก 4 ป 9 เดือนนับจากวันออกหุนกูแปลงสภาพ
ในกรณีนี้ ผูถือหุนกูแปลงสภาพสามารถขอไถถอนหุนกูแปลงสภาพไดโดยไมมี
การจำกัดมูลคาการไถถอน
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หุนกูแปลงสภาพ

หุนกู
สัญลักษณ

หุนกู
มูลคาหุนกู 
ณ วันออก

หุนกู
(ลานบาท)

มูลคา
(ลาน
บาท)

อายุ
หุนกู

วันครบ
กําหนด
ไถถอน
หุนกู

อัตรา
ดอกเบ้ีย
(ตอป)

ประเภท
ของการ

เสนอขาย*

ราคาใชสิทธิในการไถถอนหุนกู
แปลงสภาพกอนวันครบกําหนด
ไถถอนหุนกูแปลงสภาพโดยผูถือ
หุนกูแปลงสภาพ

ราคาใชสิทธิในการไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนวันครบกำหนดไถถอนหุน
กูแปลงสภาพโดยผูถือหุนกูแปลงสภาพ คือ ราคาที่ตราไวตอหนวยของหุน
กูแปลงสภาพ รวมกับดอกเบี้ยคางจายสะสม (หากมี)

สิทธิในการไถถอนหุนกูแปลงสภาพ
กอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู
แปลงสภาพโดยบริษัทในฐานะ
ผูออกหุนกูแปลงสภาพ

ไมมี 

2.   หลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ี
 หุนกู (Bond)
 ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหุนกูท่ียังไมครบกําหนดชําระ ท้ังหมด 4 ชุด มูลคารวม 1,400 ลานบาท โดย
เปนหุนกูท่ีเสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบันและ/หรือผูลงทุนรายใหญ (II & HNW) ท้ังน้ี การออกและเสนอขายหุนกูของ
บริษัทเปนการออกภายใตการขออนุมัติจากผูถือหุนของบริษัท โดยวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุนกู ณ ปจจุ
บันเปนไปตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุน ในวงเงินรวมไมเกิน 2,500 ล
านบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง และ ณ ปจจุบันวงเงินหุนกูท่ีไดรับอนุมัติดังกลาวคงเหลือเทากับ 1,100 ลานบาท

 ต๋ัวแลกเงิน
 ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไมมียอดหน้ีคงคางในต๋ัวแลกเงินใดๆ

1. หุนกูของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 
ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2564

JKN215A 270 270 2 ป 10 พ.ค. 2564 7.0% PP
(II & HNW)

2. หุนกูของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 
ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2564

JKN217A 130 130 2 ป 12 ก.ค. 2564 7.0% PP
(II & HNW)

3. หุนกูของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 
ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2566

JKN234A 400 400 2 ป
9 เดือน

24 เม.ย. 2566 6.60% PP
(II & HNW)

4. หุนกูของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 
ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2566

JKN239A

รวม

600 600

1,400

2 ป
9 เดือน

1 ก.ย. 2566 6.60% PP
(II & HNW)
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นโยบายการจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
 บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบ เฉพาะ
กิจการ ไมรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง และภายหลังหักเงินสํารองตางๆ ท้ังน้ี อัตรา
การจายเงินปนผล ข้ึนอยูกับแผนการลงทุน เง่ือนไขและขอจํากัดตามท่ีกําหนดไวในสัญญากูยืมเงินหรือสัญญาตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ (ถามี) ฐานะการ เงินและผลการดําเนินงาน และปจจัยท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะ
พิจารณาทบทวน และแกไขนโยบาย การจายเงินปนผลเปนคร้ังคราว เพ่ือใหเปนไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบ
ริษัทฯ ในอนาคตความ ตองการใชเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร โดยการจาย
เงินปนผลดังกลาวจะไมเกินกําไรสะสมท่ีปรากฏอยู ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจายเงินปนผลประจําปของบริษัทฯ โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ท่ี ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผล
ไดเปน คร้ังคราวเม่ือเห็นวา บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนน้ันได แลวใหรายงานท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการ
ประชุมคราว ตอไปโดยขอมูลกําไรสุทธิและการจายปนผลยอนหลังมี ดังน้ี

หมายเหตุ 1/  นําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564

 2/       กําไรสุทธิตอหุนป 2562 คํานวณโดยหารกําไรสําหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํา

นวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป โดยไดปรับจํานวนหุนเพ่ือสะทอนผลกระทบจากการออกหุนปนผลแลว และสําหรับกํา

ไรสุทธิตอหุนของปกอนไดถูกคํานวณข้ึนใหม โดยเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนต้ังแตวันเร่ิมตนของงวดแรกท่ีเสนอเผยแพรขอมูล 

 3/  เปนกําไรสุทธิท่ีใชในการคํานวณเพ่ือจายเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท

   (กําไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเฉพาะกิจการแตไมรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง และภายหลังหักเงินสํา

รองตางๆ)

2559
ป พ.ศ.

กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน)2/ 

มูลคาเงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน)

มูลคาหุนปนผลตอหุน (บาทตอหุน)

รวมมูลคาเงินปนผลสุทธิตอหุน (บาทตอหุน)

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ3/ (รอยละ) 

2560
ป พ.ศ.

2561
ป พ.ศ.

2562
ป พ.ศ.

2563
ป พ.ศ.

1/

0.27

-

-

-

0.00

0.31

-

-

-

0.00

0.37

0.17

-

0.17

41.23

0.42

0.14

0.0625

0.2025

41.50

0.51

0.207

-

0.207

40.01

ป

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
 สําหรับบริษัทยอยของบริษัทฯ แตละบริษัทน้ัน มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40.00 
ของ กําไรสุทธิหลังหักภาษี อยางไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทยอยและ/หรือผูถือหุนของบริษัทยอยน้ันๆ จะพิจารณา
จายเงินปน ผลจากกําไรสุทธิประจําปหลังหักภาษีเงินได และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมของสภาพ ธุรกิจ เชน พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 
รวมท้ังสภาพคลองของ บริษัทยอยน้ันๆ เปนตน
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 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปดวยคณะกรรมการบริษัท คณะ

กรรมการชุดยอยอีก 4 คณะ และคณะผูบริหาร ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

 4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee)

 5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

 6. คณะผูบริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team)

 ผังโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ/1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
Bord of Director

เลขานุการบริษัท
Company Secretary

ฝายตรวจสอบภายใน/2

Internal Audit

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ
Chief Executive Officer and Managing Director

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานการขาย

Chief Sales Officer

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานการเงินและบัญชี
Chief Financial Officer

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานขายตางประเทศ/3

Chief International Sales Officer

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานการลงทุน

Chief Investment Officer

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ/3

Chief Investment Officer

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานการตลาด

Chief Marketing Officer

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานคอนเทนต

Chief Content Officer

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
Risk Management Committee

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
Nomination and remunerqation Committee

หมายเหตุ 1/ ปรับโครงสรางการจัดการของบริษัทตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี  28 กุมภาพันธ 2563 

 2/ บริษัทจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและไดวาจางหนวยงานภายนอก คือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด

 เปนผูตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทยอย

 /3 บริษัทอยูระหวางการสรรหาผูดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการสายงานขายตางประเทศ และรองกรรมการผูจัดการ

 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
Deputy Managing Director



70
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

คณะกรรมการบริษัท

1.  คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 11 ทาน ดังน้ี

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายช่ือ ตําแหนง

2. นายสุรชัย ชมภูไพสร กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

3. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

4. นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเส่ียง

5. นายชัยภัทร  ศรีวิสารวาจา/3 กรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร

6. นายยุทธพงศ มา/2 กรรมการบริษัท กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร

7. นายเอกภิสิทธ สุทธิกุลพานิช/2 กรรมการบริษัท กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร

หมายเหตุ /1 ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ จากเดิมดํารงตําแหนง กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

 คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563

 /2 ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2563

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 “นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ นางพิสมัย ลิขิตอํานวย กรรมการสองในสาม
คนน้ีลงลายมือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท” 

 หมายเหตุ :  เปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2560 

8. นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
และประธานกรรมการบริหาร

10. นางพิสมัย ลิขิตอํานวย กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหารความเส่ียง และ 
กรรมการบริหาร

11. นางสาวกมลรัตน มงคลครุธ กรรมการบริษัท และ 
กรรมการบริหาร

9. นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ กรรมการบริษัท และ 
กรรมการบริหาร

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
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 ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 1. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของ
บริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และ
ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน และมีหนาท่ีดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวกับการหามจายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริต
คอรัปช่ัน
 2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง และควรตองเปนการประชุมเต็ม
คณะเวนเสียแตจะมีเหตุจําเปนซ่ึงไมสามารถหลีกเล่ียงได เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนัยสําคัญ 
รายการท่ีมีนัยสําคัญควรรวมถึง รายการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินของบริษัทท่ีมีผลกระทบสําคัญตอบริษัทรายการซ้ื
อหรือขายทรัพยสินท่ีสําคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามหลัก
เกณฑคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และของตลาดหลักทรัพยฯ การกําหนดระดับอํานาจดําเนิน
การ และการกําหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของกิจการบริษัทเปนตน
 3. ดําเนินการใหบริษัทนําระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมาใช รวมท้ังจัดใหมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารท่ีทําให
สามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง
 4. จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีใหมีความถูกตอง เพ่ือแสดง
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบบัญชีท่ีผานมาใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีกอนท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา
และอนุมัติ
 5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติวิสัยทัศน นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงานการดําเนินธุรกิจ 
ของบริษัทโดยฝายบริหาร
 6. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทรวมถึงควบคุม
กํากับดูแล การบริหารและการจัดการของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกําหนดไวอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน
 7.  ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานและงบ
ประมาณของบริษัท 
 8. พิจารณากําหนดนโยบายดานการบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมท้ังองคกร และกํากับดูแลใหมีระบบหรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพ่ือลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทอยาง
เหมาะสม
 9. จัดใหมีและปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเปน
ลายลักษณอักษรและการปรับใชนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเช่ือม่ันไดวาบริษัทมีความรับผิดชอบต
อผูมีสวนเก่ียวของทุกกลุมดวยความเปนธรรม
 10.  สนับสนุนใหมีมาตราการและการดําเนินงานในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน เพ่ือความกาวหนาและ
การเจริญเติบโตอยางย่ังยืน
 11.  พิจารณากําหนดโครงสรางการบริหารงาน มีอํานาจในการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจัดการ และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
บริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ท่ีแตงต้ัง
  ท้ังน้ี การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดน้ัน ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ
หรือมอบอํานาจชวงท่ีทําใหคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาวสามา
รถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด กับบริษัท
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติไวแลว
 12.  พิจารณาแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลง
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ท้ังน้ี บุคคลผูน้ันตองมีคุณสมบัติเปนกรรมการและตองไมมีลักษณะต
องหามตามท่ี พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวของ
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 13. พิจารณากําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได นอกจากน้ี 
ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุ
คคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เขาเปนกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป
 14. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน การลงทุนในธุรกิจใหม และการดํา
เนินการตางๆ ท่ีจําเปนตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑท่ีเก่ียวของตางๆ 
 15. พิจารณาและ/หรือใหความเห็นเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือการเขาทําธุรกรรมตางๆ 
ของบริษัท (หากมูลคาของธุรกรรมไมเขาขายเง่ือนไขท่ีจะตองไดรับการพิจารณา และอนุมัติโดยท่ีประชุมผูถือหุน) ให
สอดคลอง และเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ
 16.  กํากับ ควบคุม และปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท
 17.  ดําเนินการใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเหมาะสมและมีการเปดเผยขอมูลใหแกผูมีสวนไดเสีย บุคคลผู
มีความขัดแยงทางผลประโยชน และผูท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง ครบถวน เหมาะสม และตรงตอเวลา
 18.  จัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการ
เงิน เพ่ือแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา และนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา
และอนุมัติ
 19.  คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการ
อยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอํานาจ
เพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็น
สมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไขการมอบอํานาจน้ันๆ ไดเม่ือเห็นสมควร 
ท้ังน้ี การมอบอํานาจน้ัน ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงท่ีทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจา
รณาและอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอ่ืนใดท่ีจะทําข้ึนกับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) (ตามท่ีนิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหนวยงานท่ีเก่ียวของ) เวนแตธุรกรรมดังกลาวเปน
ธุรกรรมปกติของบริษัทและมีหลักเกณฑเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)
 20.  ขอความเห็นท่ีเปนอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทซ่ึงกา
รดําเนินการวาจางใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
 21.  กรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวของ ซ่ึงเปนสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
 22.  หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู
บริหารใชขอมูลภายในของบริษัท ท้ังท่ีไดมาจากการกระทําตามหนาท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเปนนั
ยสําคัญตอบริษัทเพ่ือประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืนไมวาทางตรงหรือทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็
ตาม
 23.  กรรมการ และผูบริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวของของกรรมการและผูบริหารดังกลาวมี
หนาท่ีแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผล
ประโยชน และหลีกเล่ียงการทํารายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
 24. กรรมการ ผูบริหาร และผูท่ีคณะกรรมการมอบหมาย รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวของของกรรมการ ผู
บริหาร และผูท่ีคณะกรรมการมอบหมายดังกลาว มีหนาท่ีแจงใหบริษัททราบเก่ียวกับการซ้ือขายหุนของบริษัทลวงหนา
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 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย และขอบังคับ โดยตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงเปนองคประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม
อยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุม 
ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปน
ประธานท่ีประชุม
 2. ณ  ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ ท้ั
งหมดและการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหถือเสียงขางมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงใน
การลงคะแนน เวนแตกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถาคะแนนเสียงเทา
กันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด
 3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติใหจัดข้ึนอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง โดยใหประธานกรรมการ
เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจําเปน กรรมการต้ังแต2 คนข้ึนไป อาจรองขอใหประธานกรรมการ
เรียกประชุมกรรมการบริษัท ในกรณีเชนวาน้ี ใหประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแตวันท่ีไดรั
บการรองขอ
  นอกจากน้ีในแตละป จะตองมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 1 คร้ัง โดยไมมีฝายบริหาร
เขารวมประชุมดวย
 4. ใหประธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการเปนผูกําหนดวัน เวลา
และสถานท่ีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซ่ึงสถานท่ีท่ีประชุมน้ันอาจกําหนดเปนอยางอ่ืนนอกเหนือไปจากทองท่ี
อันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียงก็ได หากประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย
จากประธานกรรมการ มิไดกําหนดสถานท่ีท่ีประชุม ใหใชสถานท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัทเปนสถานท่ีประชุม
 5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหประธานกรรมการ หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายสงหนังสือ
นัดประชุมโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือสงมอบใหแกกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานท่ี และกิจการท่ี
จะประชุมไปยังกรรมการ ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตกรณีจําเปนรีบดวน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน
ของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได
  ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัท ไดมีการกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย
อยไวลวงหนาตลอดท้ังปและแจงใหคณะกรรมการทราบต้ังแตตนปเพ่ือวางแผนเขารวมประชุม โดยในป 2564 มีกํา
หนดตารางการประชุมดังน้ี

1/2564 3 กุมภาพันธ 2564

24 กุมภาพันธ 2564 24 กุมภาพันธ 2564 24 กุมภาพันธ 2564

10 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564

14 พฤษภาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564

2/2564 24 กุมภาพันธ 2564

3/2564 14 พฤษภาคม 2564

4/2564 9 สิงหาคม 2564

5/2564 10 พฤศจิกายน 2564

6/2564 3 ธันวาคม 2564 การจัดประชุม

ระหวางกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร

7/2564 3 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ : ตารางการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงได

9 สิงหาคม 2564 9 สิงหาคม 2564

คร้ังท่ี คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการ
สรรหาฯ



74
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ  
 1. กํากับดูแลใหคณะกรรมการบริษัทมีโครงสรางและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯและผูเก่ียวของทุกฝาย
 2. สงเสริมและกํากับดูแลใหคณะกรรมการบริษัทไดแสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหนาท่ีอยาง
เต็มท่ี โปรงใสและสรางสรรคโดยคํานึงถึงประโยชนของบริษัทฯเปนสําคัญ รวมถึงจัดใหมีจํานวนคร้ังในการประชุมท่ี
เพียงพอตอการกํากับดูแลติดตามผล สงเสริมใหกรรมการไดมีการรวมอภิปรายต้ังคําถามและแสดงความเห็นในประเด็น
ตางๆระหวางการประชุม 
 3. ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว
 4. สนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการธุรกิจและปฏิบัติงานไดอยางโปรงใส
มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตกรอบกติกาของกฎหมายและหนวยงานกํากับดูแลเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายและ
แผนธุรกิจของบริษัทฯตลอดจนสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะและความชํานาญอยางตอเน่ือง

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสุรชัย  ชมภูไพสร กรรมการตรวจสอบ

3. นายปรีชา  บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบ

4. นางธิติญา  ทวีธรรมสถิตย กรรมการตรวจสอบ

รายช่ือ ตําแหนง

1. นายสุรชัย  ชมภูไพสร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

2. นายปรีชา  บุณยกิดา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

3. นายจักรพงษ  จักราจุฑาธิบด์ิ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

รายช่ือ ตําแหนง

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร

ประเภทกรรมการ

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 ทาน ดังน้ี

 หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบลําดับท่ี 2-4  เปนผูมีความรูประสบการณดานบัญชีและการเงิน

 หมายเหตุ /1 ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563

  เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 2 มีนาคม 2563 เปนตนไป

3.  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวน 3 ทาน ดังน้ี

1. นายจักรพงษ  จักราจุฑาธิบด์ิ ประธานกรรมการบริหาร

2. นางพิสมัย  ลิขิตอํานวย กรรมการบริหาร
3. นางสาวพิมพอุมา  จักราจุฑาธิบด์ิ กรรมการบริหาร

4. นางสาวกมลรัตน  มงคลครุธ กรรมการบริหาร

รายช่ือ ตําแหนง

1. นายปรีชา  บุณยกิดา ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

2. นายสุรชัย ชมภูไพสร/1 กรรมการบริหารความเส่ียง

3. นางธิติญา ทวีธรรมสถิตย กรรมการบริหารความเส่ียง

4. นางพิสมัย ลิขิตอํานวย กรรมการบริหารความเส่ียง

รายช่ือ ตําแหนง

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จํานวน 4 ทาน ดังน้ี

5. คณะกรรมการบริหาร

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จํานวน 4 ทาน ดังน้ี
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รายช่ือ กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

ตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการ

กรรมการ
สรรหาและ

กําหนด
คาตอบแทน

กรรมการ
บริหาร

ความเส่ียง

กรรมการ
บริหาร

ความเส่ียง

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

2. นายสุรชัย ชมภูไพสร/1

3. นายปรีชา บุณยกิดา

4. นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย

5. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา/2

6. นายยุทธพงศ มา/3

7. นายเอกภิสิทธ สุทธิกุลพานิช/3

8. นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ/4

9. นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ/4

10. นางพิสมัย ลิขิตอํานวย/4

11. นางสาวกมลรัตน มงคลครุธ/4

9/9

9/9

8/9

9/9

7/9

5/6

6/6

8/8

8/8

8/8

8/8

6/6

6/6

6/6

6/6

-

-

-

-

-

-

-

-

2/2

2/2

-

-

-

-

2/2

-

-

-

-

3/3

4/4

4/4

-

-

-

-

-

4/4

-

-

-

-

-

-

-

-

12/12

12/12

12/12

12/12

สถิติการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2562

หมายเหตุ   กรณีกรรมการมิไดเขารวมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตามขอมูลท่ีปรากฏดังตาราง
  ขางตน เน่ืองจากมีเหตุจําเปน กรรมการท่ีมิไดเข้ํารวมประชุมจะไดแจง ลาการประชุมลวงหน้ําทุกคร้ัง  
  /1 ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือ
  วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 2 มีนาคม 2563 เปนตนไป
  /2  ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ จากเดิมดํารงตําแหนง กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะ
  กรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563
  /3 ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน  2563
  /4 มีการประชุมระหวางกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจํานวน 1 คร้ัง
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผูบริหารของบริษัท มีจํานวน 8 ทาน/1 ประกอบดวย

1.นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ

2. นางพิสมัย  ลิขิตอํานวย รองกรรมการผูจัดการอาวุโส

3. นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ รองกรรมการผูจัดการสายงานคอนเทนต

4. นางสาวกมลรัตน มงคลครุธ รองกรรมการผูจัดการสายงานขาย

5. นายธีรภัทร เพ็ชรโปรี รองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี

6. นายบรรพต  ชวาลกร รองกรรมการผูจัดการสายงานการลงทุน

7. นายธนิท  รุจนันทธนา รองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด

รายช่ือผูบริหาร ตําแหนง

คณะผูบริหาร 
 (ตามคํานิยามผูบริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การกําหนดบทนิยามใน
ประกาศ เก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม)) 

หมายเหตุ: *   ผูบริหาร หมายความวา ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารส่ีรายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารง

 ตําแหนงระดับบริหารรายท่ีส่ีทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปนระดับผูจัดการฝาย

 ข้ึนไปหรือเทียบเทา ท้ังน้ี รายละเอียดของผูบริหารของบริษัทปรากฏในรายงานประจําป  หัวขอ “ประวัติกรรมการและผูบริหาร”

 /1   ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง รองกรรมการผูจัดการสายงานคอนเทนต ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท   คร้ังท่ี 1/2563

 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO)
 1. กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน วัตถุประสงค กลยุทธ และแผนธุรกิจ และงบประมาณรวมกับคณะ
กรรมการบริษัท
 2. กํากับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจ เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ ใหเปน
ไปตามนโยบาย วิสัยทัศน วัตถุประสงค กลยุทธ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามท่ีไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน
 3. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีคณะกรรมการกําหนดและเปนไปตาม
แผนธุรกิจ งบประมาณและกลยุทธทางธุรกิจท่ีไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุม 
ผูถือหุน
 4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินการทางธุรกิจ รวมท้ังการบริหารความ
เส่ียงของบริษัทฯ เปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติ 
ท่ีประชุมผูถือหุน
 5. กํากับดูแลการบริหารจัดการดานการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และดานการปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
โดยรวมเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามท่ีไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน
 6. เจรจาและเขาทําสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีเปนธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เชน การลงทุนในสิ
นคาและทรัพยสินอ่ืนๆตามงบประมาณการลงทุนหรืองบประมาณอ่ืนๆ ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การเก็บ
สินคาคงคลัง หรือการขายสินคา) ภายในกําหนดวงเงินของธุรกรรมตามท่ีกําหนดในตารางอํานาจอนุมัติรายจายซ่ึงได
รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
 7. ส่ังการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ และบันทึกภายในสําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือ
ใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ และเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ รวมท้ังรักษาระเบียบอันดีงามภายในองคกร
 8. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ
 9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม เพ่ือ
ใหมีผลประกอบการท่ีดีตามเปาหมาย และรายงานตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและ
พัฒนาใหมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน
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 10. พัฒนาองคกรใหมีผลการดําเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางสม่ําเสมอ
ตอเน่ืองเพ่ือใหองคกรเติบโตอยางย่ังยืน
 11. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหมๆ ท่ีดี โดยทําการศึกษาทางดานเทคนิคและดานการเงิน
อยางเหมาะสมและครบถวนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
 12. พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานท่ีเปนธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดําเนินงานท่ีเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคาท่ัวไป ในวงเงินไมเกินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ท้ังน้ี ภายใตบังคับของหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย รวมถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการไดมาจํา
หนายไปซ่ึงสินทรัพย รวมตลอดจนตารางกําหนดอํานาจอนุมัติ (Table of Authority) ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
 13. พิจารณาแตงต้ังท่ีปรึกษาตางๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินการของบริษัทฯ เชน ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ี
ปรึกษากฎหมาย ผูประเมินราคาอิสระ เปนตน
 14. มอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติงานท่ีกําหนดในนามของ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ท้ังน้ี การมอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวจะตองอยูภายใตขอบเขตอํานาจ 
ท่ีระบุไวในหนังสือมอบอํานาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อยางไรก็
ตาม การมอบหมายภายใตขอบเขตของหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหารจะตองไมเปนการมอบ
อํานาจชวงหรือมอบหมายท่ีทําใหประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือผูไดรับมอบอํานาจใดๆ ท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
หรือความขัดแยงไมวาในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ สามารถอนุมัติธุรกรรมดังกลาวได ในกรณีน้ี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
จะไมมีอํานาจในการอนุมัติธุรกรรมดังกลาว โดยตองเสนอธุรกรรมดังกลาวใหคณะกรรมการของบริษัท และ
/หรือท่ีประชุม ผูถือหุน (แลวแตกรณี) พิจารณาและใหความเห็นชอบ เวนแตธุรกรรมดังกลาวเปนธุรกรรมปกติของบ
ริษัทฯ และมีหลักเกณฑเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length) 
 15. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายและไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท

 ขอบเขตอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ(Managing Director)
 1. ดําเนินการหรือบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
 2. กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณรวมกับคณะกรรมการบริษัทและรั
บมาปฏิบัติ บริหารจัดการ เพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
 3. จัดทํานโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ เพ่ือขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 4. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ
 5. บริหารจัดการงานทุกๆ ดาน ตามวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ แผนธุรกิจ และงบประมาณ 
ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
 6. พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานท่ีเปนธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดําเนินงานท่ีเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคาท่ัวไป ในวงเงินไมเกินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ท้ังน้ี ภายใตบังคับของหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย รวมถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการไดมาจํา
หนายไปซ่ึงสินทรัพย รวมตลอดจนตารางกําหนดอํานาจอนุมัติ (Table of Authority) ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
 7. เปนผูกํากับใหมีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ หากมีขอสงสัย
ใหเปนผูวินิจฉัย หากมีเหตุผลความจําเปนตองแกไขระเบียบใหเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 8. มีอํานาจในการออกคําส่ัง กําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
 9. ดูแลใหบุคลากรในฝายตางๆ สามารถดําเนินการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและเปาหมายของแตละ
ฝายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง
 10. พัฒนาองคกรใหมีผลการดําเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางสม่ําเสมอ
ตอเน่ืองเพ่ือใหองคกรมีการเติบโตอยางย่ังยืน
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 11. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมเพ่ือใหมีผลประกอบการท่ีดีตามเปาหมาย และรายงานผลการดําเนินงาน
โดยรวมของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาใหมีผลประกอบการ
ท่ีดีข้ึน
 12. กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ มีหนาท่ีติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดําเนินงานของบริษัท
ยอยและ/หรือบริษัทรวมท่ีบริษัทฯ เขาไปลงทุน เพ่ือใหมีผลประกอบการท่ีดีตามเปาหมาย และรายงานตอคณะกรรมการ
ทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาใหมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน
 13. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหมๆ ท่ีดี โดยทําการศึกษาทางดานเทคนิคและดานการเงิน
อยางเหมาะสมและครบถวนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
 14. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายและไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทและ
/หรือคณะกรรมการบริหาร
 15. มอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคล  หรือกลุมบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติงานท่ีกําหนดในนามของ
กรรมการผูจัดการ ท้ังน้ี การมอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวจะ ตองอยูภายใตขอบเขตอํานาจท่ีระบุ
ไวในหนังสือมอบอํานาจของบริษัท และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อยางไรก็ตาม การ
มอบหมายภายใตขอบเขตของหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการจะตองไมเปนการมอบอํานาจชวงหรือ
มอบหมายท่ีทําใหกรรมการผูจัดการหรือผูไดรับมอบอํานาจใดๆ ท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือความขัดแยงไม
วาในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ สามารถอนุมัติธุรกรรมดังกลาวได ในกรณีน้ี กรรมการผูจัดการจะไมมีอํานาจในการอนุมัติ
ธุรกรรมดังกลาว โดยตองเสนอธุรกรรมดังกลาวใหคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) 
พิจารณาและใหความเห็นชอบ เวนแตธุรกรรมดังกลาวเปนธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑเดียวกับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length) ซ่ึงเปนไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการของบริษัทไดอนุมัติไวแลว

 การไปดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ
 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายวาดวยการไปดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของประธานเจาหนาท่ี
บริหาร และกรรมการผูจัดการ เพ่ือใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนสูงสุดในการท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ สามารถอุทิศเวลาสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี
 1. ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการ สามารถดํารงตําแหนงในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และบริษัทรวมได
 2. การดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอ่ืน ซ่ึงมีลักษณะเปนการแขงขันหรือคลายคลึงกันกับธุรกิจหรือ
ของกลุม บริษัทฯ ใหนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นกอนเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการ
บริษัท และท่ีประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามลําดับ กอนเขารับการดํารงตําแหนงน้ัน
 3. การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนใดนอกจากขอ 1 และ 2 ซ่ึงเม่ือนับรวมกันแลว
เกิน 5 แหง ตองขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทกอนเขารับการดํารงตําแหนง
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เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ัง นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท เปนเลขานุการบริษัท นับต้ังแตวันท่ี 19 กั
นยายน 2559 โดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ. หลักทรัพย โดยหนาท่ีของเลขานุการบริษัท
ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) มีดังตอไปน้ี
 1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี
     1.1 ทะเบียนกรรมการ
     1.2   หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท
     1.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
 2.  เก็บรักษารายงานการมีสวนไดสวนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบริหาร
 3.  เก็บรักษาสําเนารายงานการถือครองหลักทรัพย ฉบับท่ีกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัท
ไดย่ืนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 4.  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
 5. จัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด 
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงจัดทําโดยกรรมการ และผูบริหารของบริษัท ใหกับประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีบริษัทไดรับรายงานน้ัน
 ท้ังน้ี เลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีขางตนดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุ
จริต รวม ท้ังปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
มติท่ีประชุมผูถือหุน
 ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหคณะกรรมการแตงต้ังเลขานุการ 
บริษัทคนใหมภายใน  90 วันนับแตวันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี และใหคณะ
กรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหนาท่ีแทนในชวงเวลาดังกลาว

 ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท
 นางสาววริศรนลิน  สุภาสนันท 
 การศึกษา  : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 การอบรมหลักสูตร  : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 22/2004
    หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุนท่ี 48/2004
    หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนท่ี 77/2017
    หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนท่ี 17/2017

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
 (ก) คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน
     บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูง ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกํา
หนดคา ตอบแทนจะพิจารณาและเสนอความเห็นในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาใหสอดคลองกั
บหนาท่ีความรับผิดชอบ สภาวะเศรษฐกิจ และอางอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือขออนุมัติตอท่ีประชุม สามัญผูถือหุนประจําป 
     ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท
และ กรรมการชุดยอย ซ่ึงไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค
าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการชุดตางๆ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี

ลําดับ

1 ประธานกรรมการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการ

44,000

22,000

20,625 (ไมเกิน 15 คร้ังตอป)

16,500 (ไมเกิน 15 คร้ังตอป)
2 ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
13,750
11,000

5,500
5,500

3 ประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน กรรมการ

ไมมี
ไมมี

5,500
5,500

4 ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

กรรมการ

ไมมี

ไมมี

5,500

5,500

5 ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหาร

กรรมการ

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

คณะกรรมการ ตําแหนง คาตําแหนง
(บาท/เดือน)

คาเบ้ียประชุม
(บาท/คร้ัง)

รายช่ือกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทนกรรมการ ป 2562

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กําหนด
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเส่ียง

คาเบ้ีย
ประชุม*

โบนัส
กรรมการ

คาตอบแทน
รายเดือน

คาเบ้ีย
ประชุม*

คาเบ้ีย
ประชุม*

คาเบ้ีย
ประชุม*

รวม

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

2. นายสุรชัย ชมภูไพสร

3. นายปรีชา บุณยกิดา

4. นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย

5. นายชัยภัทร  ศรีวิสารวาจา/2

6. นายยุทธพงศ มา/3

7. นายเอกภิสิทธ์ิ  สุทธิกุลพานิช/3

8. นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ/4 

9. นางพิสมัย  ลิขิตอํานวย

10. นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ/4

11. นางสาวกมลรัตน มงคลครุธ

    รวม

144,375

115,500

99,000

115,500

82,500

-

-

99,000

99,000

99,000

99,000

952,875

528,000

264,000

264,000

264,000

264,000

-

-

264,000

264,000

264,000

264,000

2,640,000

280,000

180,000

180,000

180,000

80,000

-

-

150,000

150,000

150,000

150,000

1,500,000

33,000

33,000

33,000

33,000

-

-

-

-

-

-

-

132,000

คาตําแหนง
รายเดือน

165,000

132,000

132,000

132,000

-

-

-

-

-

-

-

561,000

-

11,000

11,000

-

-

-

-

11,000

-

-

-

33,000

-

16,500

22,000

22,000

-

-

-

-

22,000

-

-

82,500

1,150,375

752,000

741,000

746,500

426,500

-

-

524,000

513,000

535,000

513,000

5,901,375

หมายเหตุ /1 คาเบ้ียประชุมจายเปนรายคร้ัง และเฉพาะท่ีมีการเขารวมประชุม
 /2   ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ จากเดิมดํารงตําแหนง กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะ
  กรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563
 /3 ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2563
  โดยจะไมไดรับผลประโยชนตลอดจนคาตอบแทนใดๆ ในฐานะกรรมการบริษัทตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
 /4 เปนกรรมการของบริษัทยอย โดยไมไดรับคาตอบแทนใดๆ

 (ข) คาตอบแทนอ่ืน
 ในป 2563 บริษัทจัดทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ในวงเงินความคุมครอง 150,000,000 บาท ค
าเบ้ียประกันภัย 161,142 บาท (ส้ินสุดความคุมครองวันท่ี 17 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น.)
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

คาตอบแทนของผูบริหาร 
 นโยบายคาตอบแทนผูบริหารไดกาหนดไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุต
สาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลรักษาผูบริหารท่ีมีคุณสมบัติท่ีตองการไวได 
 (ก) คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน
    สําหรับป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 
34,948,940 บาท 42,966,277 บาท และ 30,845,701.70 บาท ตามลําดับ โดยคาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทน
ในรูปแบบ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คาตอบแทนความสําเร็จ
ของงาน และอ่ืนๆ โดยสรุปไดดังน้ี

บุคลากร
จํานวนพนักงาน
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทและบริษัทยอย 
มีพนักงานจํานวนท้ังส้ิน 92 คน 103 คน และ 99 คน ตามลําดับ โดยแบงตามสายงานหลัก ไดดังน้ี

คาตอบแทนของพนักงาน

 (ก) คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน

      สําหรับป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงาน ดังน้ี

 (ข) คาตอบแทนอ่ืน
     - ไมมี -

 (ข) คาตอบแทนอ่ืน
     - ไมมี -

ป จํานวนผูบริหาร
(คน)คาตอบแทนผูบริหาร คาตอบแทน 

(ลานบาท)

ป 2561
เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

คาตอบแทนความสําเร็จของงาน
(ไมรวมคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท)

ป 2562

9

9

34.95

41.21

ป 2563 9 30.85

ป 2561 ป 2562คาตอบแทนผูบริหาร ป 2563

49,374,282เงินเดือน เบ้ียเล้ียง โบนัส 
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

เงินประกันสังคม และสวัสดิการอ่ืนๆ

81,729,268 64,644,250

ฝายงาน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

จํานวน (คน)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

สายงานบริหาร (ผูบริหาร)

สายงานอํานวยการ

สายงานระบบปฏิบัติการ

สายงานบัญชีและการเงิน

สายงานขายและการตลาด

               รวม

10

16

39

15

12

92

11

13

49

15

15

103

9

21

39

16

14

99
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

รวม

เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
 บริษัทและบริษัทยอยไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพเม่ือวันท่ี 11  กุมภาพันธ  2557 ภายใตการจัดการของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน 
และเพ่ือจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว ซ่ึงนโยบายของกองทุนเปนเงินสะสมของพนักงานในอัตราข้ั
นต่ํารอยละ 5 ของเงินเดือน หรือสามารถเลือกอัตราเงินสะสมเพ่ิมไดแตตองไมเกินอัตราเงินสมทบท่ีบริษัทสมทบให 
อีกสวนหน่ึงเปนเงินสมทบจากบริษัทโดยอางอิงอายุการเขาเปนสมาชิกกองทุนของพนักงานเปนเกณฑ
 ป 2563 บริษัทไดจายเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทจํานวน 9 รายเปนเงินท้ังส้ิน 
1,152,500 บาท จายเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกพนักงานของบริษัทเปนเงินท้ังส้ิน 785,164 บาท และจายเงิน
กองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทยอย เปนเงินท้ังส้ิน 293,196 บาท

ขอพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญในระยะ 3 ปท่ีผานมา 
 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญในระยะ 3 ปท่ีผานมา

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
 บริษัทถือวาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยท่ีสําคัญและมีคุณคาย่ิง ในการขับเคล่ือนการดําเนินธุรกิจ จึงใหความ
สําคัญตอการพัฒนาบุคลากร โดยสงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ท่ัวถึง และตอเน่ือง โดยการเพ่ิมพูนความรู 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทํางานท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย รวมท้ังสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรตามตําแหนงงาน รวมถึงการพัฒนาศักย
ภาพผูบริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุกระดับตามตําแหนงงานอยางตอเน่ือง ส
งเสริมใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และใหผูปฏิบัติงานมีความสุข
 บริษัทไดจัดใหมีการฝกอบรมข้ึนภายในบริษัทโดยเชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความรูและประสบการณรวมถึงส
งพนักงานเขารับการฝกอบรมจากสถาบันภายนอกดวย โดยในระหวางป 2563 บริษัทไดจัดใหมีการอบรมท้ังในสวนท่ี
เปนการจัดอบรมภายในและเขารวมอบรมจากสถาบันภายนอกใหแกผูบริหารและพนักงานจํานวน 14 หลักสูตร เฉล่ีย 
4 ช่ัวโมง/คน/ป
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ประวัติกรรมการและผูบริหาร

กรรมการ

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 อินเตอรเนช่ันแนล เอนเตอไพรส จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน  มี  จํานวน  3 บริษัท 

 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 อินเตอรเนช่ันแนล เอนเตอไพรส จํากัด (มหาชน)

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน    

 - ไมมี -

 กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ

 - ไมมี -

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563

 - ไมมีท้ังทางตรงและทางออม -

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

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

อายุ  71  ป

ความเช่ียวชาญ ดานการกํากับดูแลกิจการ

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-    ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร (วิศวกรรมไฟฟา) โรงเรียนนายเรือ 

-    วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 4515

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ  

-   Director Accreditation Program (DAP) รุน 82/2010 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

รวมรวมประวัติการทํางาน

  

 2563 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา

    และกําหนดคาตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2559 – 2563  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   

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน 

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  1 บริษัท

 2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จํากัด (มหาชน)

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  1 บริษัท 

 2540 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท สํานักงาน พี.บี.เอส จํากัด

 กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ

  - ไมมี -

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563  

 - ไมมีท้ังทางตรงและทางออม -

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

 

นายสุรชัย  ชมภูไพสร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง
(วันท่ีเร่ิมกํารงตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 14 พฤศจิกายน 2558, 

วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 30 พฤษภาคม 2559

วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง 1 มีนาคม 2563)

อายุ  60  ป

ความเช่ียวชาญ ดานบัญชี

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

-    ปริญญาตรี สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ  

-    Director Accreditation Program (DAP) รุน 52/2006 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-    Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน 8/2019 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

ประวัติการทํางาน

  

 2559 – ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

    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 สํานักงานกฎหมายและการบัญชี เอส.พี.ที.เทรด จํากัด

 2546 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารียา พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน)

 2540 - ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท ย่ิงถาวร อพารทเมนท จํากัด

 2538 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท ย่ิงถาวรปโตรเลียม จํากัด

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน  มี  จํานวน  1 บริษัท 

 2546 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท อารียา พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน)

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  3  บริษัท   

 2557 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  บริษัท ขนสงภาคอีสาน 2559 จํากัด

 2540 - ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  บริษัท ย่ิงถาวร อพารทเมนท จํากัด

 2538 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ  บริษัท ย่ิงถาวรปโตรเลียม จํากัด

 กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ

 - ไมมี -

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563  

 - ไมมีท้ังทางตรงและทางออม -

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

นายปรีชา  บุณยกิดา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
(วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 14 พฤศจิกายน 2558, 

วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15 สิงหาคม 2559, 

วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 30 พฤษภาคม 2559)

อายุ  60  ป

ความเช่ียวชาญ ดานบัญชี ดานกฎหมาย

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-    ปริญญาโท สาขาการบัญชื มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-    ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-    ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-    ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-    ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ  

-   Director Accreditation Program (DAP) รุน 8/2004  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 ประวัติการทํางาน

  

 2559 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2558 - 2559  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด

 2557 – ปจจุบัน  กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจัดการ

    บริษัท คอนสตรัคช่ัน คอนกรีต จํากัด

 2555 – ปจจุบัน  ผูจัดการท่ัวไป

    บริษัท อินทรินสิค รีซอรสเซส จํากัด

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน

 - ไมมี -

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  2  บริษัท

 2557 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจัดการ บริษัท คอนสตรัคช่ัน คอนกรีต จํากัด

 2555 – ปจจุบันผูจัดการท่ัวไป บริษัท อินทรินสิค รีซอรสเซส จํากัด

 กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ

 - ไมมี - 

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563  

 - ไมมีท้ังทางตรงและทางออม -

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

นางสาวธิติญา   ทวีธรรมสถิตย 
กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง
(วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ 14 พฤศจิกายน 2558, 

วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง 15 สิงหาคม 2559)

อายุ  42  ป

ความเช่ียวชาญ ดานบัญชี  ดานบริหารความเส่ียง

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-    ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

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

-    คณะบัญชี สาขาบัญชีตนทุน  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

-    หลักสูตรการบริหารความเส่ียงองคกร รุนท่ี 17 ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-    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

-    โครงการ Certificate of BUSINESS ADVISOR รุน 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ  

-    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

  

 2563 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2562 - 2563  กรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด

 2557 - ปจจุบัน  ประธาน มูลนิธิคุณหญิงลําภู สิทธสยามการ

 2554 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิปปง จํากัด ((มหาชน)

 2542 – ปจจุบัน  กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

 2538 - ปจจุบัน  กรรมการและรองประธาน มูลนิธิศรีวิสารวาจา

 2562 - 2564  กรรมการ (มีอํานาจ) บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด

 2561 – 2564  กรรมการ (มีอํานาจ) บริษัท เอสอี ดิจิทัล จํากัด

 2561 – 2562  ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 2560 – 2564  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินโนคอนเนควิสาหกิจเพ่ือสังคม จํากัด

 2560 – 2564  กรรมการ (มีอํานาจ) บริษัท แอบโซลูทโยคะ จํากัด

 2559 - 2564  กรรมการ (มีอํานาจ) บริษัท บริหารสินทรัพย ลุมพินี จํากัด

 2559 – 2562  กรรมการ บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)

 2558 - 2563  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

 2558 – 2562  กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 2556 – 2557  อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 2555 – 2557  กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 2554 - 2564  กรรมการ บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

 2552 – 2564  กรรมการ (มีอํานาจ) บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด

 2552 – 2562  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด

 2550 - 2564  กรรมการ (มีอํานาจ) รองประธานกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

    บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
กรรมการอิสระ
(วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ 10 สิงหาคม 2562, 

วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 28 กุมภาพันธ 2563

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563)

อายุ  61  ป

ความเช่ียวชาญ ดานการบริหารการเงิน การลงทุน ตลาดทุน

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), Illinois Benedictine College 

-    วิทยาศาสตรบัณฑิต (Metallurgy), Lehigh University  

-    ประกาศนียบัตร หลักสูตร CMA-GMS 1, Capital Market Academy Executive Education, 

     ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

-    ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ  

-   หลักสูตร Advanced Audit Committee, รุน 25/2017, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุน 3/2015, 

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   หลักสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000 ป 2548, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-   หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) ป 2546, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  1  บริษัท

 2554 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ

   บริษัท พรีเชียส ชิปปง จํากัด ((มหาชน)

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  3  บริษัท

 2557 - ปจจุบัน ประธาน

   มูลนิธิคุณหญิงลําภู สิทธสยามการ

 2542 – ปจจุบัน กรรมการ

   สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

 2538 - ปจจุบัน กรรมการและรองประธาน

   มูลนิธิศรีวิสารวาจา

 กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ

 - ไมมี - 

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563  

 - ไมมีท้ังทางตรงและทางออม -

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

ประวัติการทํางาน

  

 2563 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2562 - ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท เซฟ เฟอรทิลิต้ี เซ็นเตอร จํากัด

 2560 - ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ดู เดย ดรีม จํากัด (มหาชน)

 2536 – ปจจุบัน  Director Morgan Stanley (Thailand) Limited

 2552 – 2561  ประธาน Board of Trustees สมาคมการศึกษาเพ่ือเด็กนานาชาติ

 2560 – 2561  กรรมการ บริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน  มี  จํานวน  1 บริษัท 

 2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดู เดย ดรีม จํากัด (มหาชน)

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  2  บริษัท   

 2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เซฟ เฟอรทิลิต้ี เซ็นเตอร จํากัด

 2536 – ปจจุบัน Director Morgan Stanley (Thailand) Limited

 กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ

 - ไมมี -

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563  

 - ไมมีท้ังทางตรงและทางออม -

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

 

นายยุทธพงศ มา
กรรมการบริษัท 
(วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 17 เมษายน 2563)

อายุ  54  ป

ความเช่ียวชาญ การบริหารการเงิน การลงทุน 

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-    MBA, Columbia Business School, USA 

-    BA, Columbia College, USA

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ  

-    ไมมี
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

ประวัติการทํางาน

  

 2563 - ปจจุบัน   กรรมการบริษัท บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2563 - ปจจุบัน  Executive Director, Private Equity Morgan Stanley (Thailand) Limited

 2560 – 2563  Vice President, Private Equity Morgan Stanley (Thailand) Limited

 2556 – 2560  Vice President, Investment Banking Morgan Stanley Singapore

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน

 - ไมมี -

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  1  บริษัท   

 2563 - ปจจุบัน Executive Director, Private EquityMorgan Stanley (Thailand) Limited

 กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ

 - ไมมี -

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563  

 - ไมมีท้ังทางตรงและทางออม -

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

 

นายเอกภิสิทธ์ิ สุทธิกุลพานิช
กรรมการบริษัท 
(วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 17 เมษายน 2563)

อายุ  35  ป

ความเช่ียวชาญ การบริหารการเงิน การลงทุน 

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-    MBA, The Wharton School, University of Pennsylvania, USA 

-    BA, Thammasat University

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ  

-    ไมมี
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

ประวัติการทํางาน

  

 2561 – ปจจุบัน  กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) ประธานกรรมการบริหาร 

    กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

    และกรรมการผูจัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2559 - 2561  กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) ประธานกรรมการบริหาร 

    กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

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

 2556 – 2559  กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) ประธานกรรมการบริหาร 

    กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธานเจาหนาท่ีบริหาร

    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 โฮลด้ิง จํากัด /

    บริษัท เจเคเอ็น เบเน จํากัด

 2557 – 2563  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

    บริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ จํากัด

 2556 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด /

    บริษัท บนฟาสถาพร จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น เอนเนอรจี จํากัด

 2554 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท อชิแกส จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น ลีฟว่ิง เน็ทเวิรค จํากัด 

 2552 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท แอนดรูว บิลด้ิง จํากัด

 2548 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แลนดมารค จํากัด

นายจักรพงษ   จักราจุฑาธิบด์ิ
กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ
(วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) 7 พฤษภาคม 2556, 

วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร 30 พฤษภาคม 2559,

วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 30 พฤษภาคม 2559,

วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร 30 พฤษภาคม 2559 

วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ(รักษาการ) 29 มิถุนายน 2559 

วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ 11 พฤษภาคม 2561)

อายุ  42  ป

ความเช่ียวชาญ ดานการตลาด  การบริหารจัดการ และจําหนายคอนเทนต

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

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

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตรกลยุทธการบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย รุนท่ี 47

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ  

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

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563

 - 342,923,173  หุน ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยไมมีการถือหุนทางออม

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - เปนพ่ีชายของนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ

 

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน 

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน  - ไมมี -

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน : มี  จํานวน  16  บริษัท  

 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 โฮลด้ิง จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น เบเน จํากัด

 2556 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

   บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด / บริษัท บนฟาสถาพร จํากัด / 

   บริษัท เจเคเอ็น เอนเนอรจี จํากัด

 2554 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

   บริษัท เจเคเอ็น อชิ จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท อชิแกส จํากัด) / 

   บริษัท เจเคเอ็น ลีฟว่ิง เน็ทเวิรค จํากัด 

 2552 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

   บริษัท แอนดรูว บิลด้ิง จํากัด

 2548 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

   บริษัท เจเคเอ็น แลนดมารค จํากัด

 กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ

 - ไมมี –
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

ประวัติการทํางาน
  
 2563 - ปจจุบัน  กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) กรรมการบริหาร 
    และรองกรรมการผูจัดการสายงานคอนเทนต 
    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
 2563 - ปจจุบัน  Director (Authorized Director) JKN Global Content PTE.LTD.
 2559 - 2563  กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) กรรมการบริหาร
    และรองกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร 
    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
 2558 - 2559  กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) กรรมการบริหาร
    และรองกรรมการผูจัดการ สายงานบริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด
 2562 - ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น อชิ จํากัด (เดิมช่ือ “บริษัท อชิแกส จํากัด”)
 2559 - ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จํากัด
    (เดิมช่ือ “บริษัท เบเน บางแค จํากัด”)
 2557 - ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด 
    / บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท จํากัด
 2556 - ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน
 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน
 - ไมมี -
 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  7  บริษัท   
 2563 - ปจจุบัน  Director (Authorized Director) JKN Global Content PTE.LTD.
 2562 - ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น อชิ จํากัด (เดิมช่ือ “บริษัท อชิแกส จํากัด”)
 2559 - ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
    บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จํากัด (เดิมช่ือ “บริษัท เบเน บางแค จํากัด”)
 2557 - ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
    บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด
    / บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท จํากัด
 2556 - ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด
 กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
 - ไมมี –
จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563  
 - 23,358,150  หุน  คิดเปนรอยละ 3.84  ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยไมมีการถือหุนทางออม
ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา
 - ไมมี -
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    
 - เปนนองสาวของนายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ
 

นางสาวพิมพอุมา  จักราจุฑาธิบด์ิ
กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) 
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการสายงานคอนเทนต
(วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 30 พฤษภาคม 2559, 
วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร 30 พฤษภาคม 2559, 
วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร 30 พฤษภาคม 2559)

อายุ  39  ป
ความเช่ียวชาญ ดานการจัดซ้ือ จัดหาคอนเทนตตางประเทศ
ประวัติการศึกษา และการอบรม  
- Bachelor of Arts, Major Mass Communication,  Bond University, Australia
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุนท่ี 18  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ  
-    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 
    กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผูจัดการอาวุโส 
    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
 2564 - ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จํากัด
 2560 – 2561  กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) กรรมการบริหาร 
    กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี 
    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
 2559 – 2559  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  
    และรองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี
    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
 2558 - 2558  กรรมการ
    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 ในกิจการอ่ืน

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน

 - ไมมี -

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  2  บริษัท

   2564 - ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จํากัด       

 2556 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บนฟาสถาพร จํากัด

 กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ

 - ไมมี –

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563

 - ไมมีท้ังทางตรงและทางออม -

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

นางพิสมัย ลิขิตอํานวย

อายุ  50  ป

ความเช่ียวชาญ ดานบัญชี การเงิน

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-   ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-   หลักสูตร CFO in Practice รุนท่ี 7/2017 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ  

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

(วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ 14 พฤศจิกายน 2558, 
วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 8 กันยายน 2560, 
วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร 30 พฤษภาคม 2559,
วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง 15 สิงหาคม 2559, 
ไดรับการแตงต้ังเปนรองกรรมการผูจัดการอาวุโส 16 มกราคม 2561
โดยเร่ิมดํารงตําแหนง 16 กุมภาพันธ 2561)

กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผูจัดการอาวุโส
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

ประวัติการทํางาน
  
 2561 – ปจจุบัน  กรรมการ  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการสายงานขาย
    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
 2564 - ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
    บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จํากัด
 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 ในกิจการอ่ืน

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน

 - ไมมี -

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  2  บริษัท    

 2564 - ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

   บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จํากัด

 2556 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท  

   บริษัท บนฟาสถาพร จํากัด

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563

 - ไมมีท้ังทางตรงและทางออม -

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

นางสาวกมลรัตน มงคลครุธ
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการสายงานขาย

อายุ  58  ป

ความเช่ียวชาญ ดานการขาย

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ

-   หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP) รุน 157/2019 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ 25 เมษายน 2561,

วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร 30 พฤษภาคม 2559, 

วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการสายงานขายและการตลาด 30 พฤษภาคม 2559

วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการสายงานขาย 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 ในกิจการอ่ืน

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

 - ไมมี -

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน    

 - ไมมี -

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563

 - 56,250  หุน  คิดเปนรอยละ 0.0093 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยไมมีการถือหุนทางออม

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

นายธีรภัทร   เพ็ชรโปรี
รองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี
(วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนรองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี 16 มกราคม 2561

โดยเร่ิมดํารงตําแหนง 16 กุมภาพันธ 2561

วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงผูชวยรองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี 15 มีนาคม 2560)

อายุ  46  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

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

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

ประวัติการทํางาน

  

 2561 - ปจจุบัน  รองกรรมการผูจัดการสายงานการลงทุน

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2564 - ปจจุบัน  Director (Authorized Director)

    JKN Global Content PTE.LTD.

 2561   รองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการ

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2556 - 2561  ผูอํานวยการฝายการเงิน

    บริษัท วินคอร นิกซดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด

    (ปจจุบัน คือ ดีโบลด นิกซดอรฟ)

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

 - ไมมี -

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน    

 - ไมมี -

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563

 - ไมมีท้ังทางตรงและทางออม

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

นายบรรพต     ชวาลกร
รองกรรมการผูจัดการสายงานการลงทุน
((วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนรองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการ 16 มกราคม 2561

โดยเร่ิมดํารงตําแหนง 1 กุมภาพันธ 2561  

วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการสายงานการลงทุน 10 สิงหาคม 2561)

อายุ  48  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- Certified Public Accountants of Thailand (CPA) No.5139
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

ประวัติการทํางาน

  

 2563 - ปจจุบัน  รองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2562 - 2563  ผูอํานวยการอาวุโสฝายการตลาด

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2561 - 2562  Head of Acquisition and Channel management

    ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

 2558 - 2561  Head of Banking /Director of Banking, Business Development Department

    Savings Asia (Thailand) Co.,Ltd.- Powered by B. Grimm Group

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

 - ไมมี -

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน    

 - ไมมี -

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563

 - ไมมีท้ังทางตรงและทางออม

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

นายธนิท รุจนันทธนา
รองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด
(วันท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด 28 กุมภาพันธ 2563)

อายุ  44  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

- ปริญญาโท คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

 หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารส่ือสารมวลชน (MCA),

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน, 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- Knowledge Sharing Certificate 2014 by Generali’s CEO

- Brand Management Certificate by SHEs Company
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

เลขานุการบริษัท

ประวัติการทํางาน

  

 2559 – ปจจุบัน  เลขานุการบริษัท

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) 

 2563 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

    บริษัท เจเคเอ็น หม่ีวอย จํากัด

 2553 – 2559  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

    บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

 2552 – 2559  เลขานุการบริษัท

    บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

 2548 – 2559  กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  ผูอํานวยการสํานักกรรมการ

    บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอ่ืน

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

 - ไมมี -

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน    

 - ไมมี -

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563

 - 13,375  หุน  คิดเปนรอยละ 0.0022 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยไมมีการถือหุนทางออม

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท
เลขานุการบริษัท
(วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนเลขานุการบริษัท 15 สิงหาคม 2559 

โดยเร่ิมดํารงตําแหนง 19 กันยายน 2559)

อายุ  47  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

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

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

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ  

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

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุนท่ี 48/2004
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

การกํากับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ") โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิผูถือหุนและความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุนและ
ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส รวมถึงคณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการรับผิดชอบตอหนาท่ีและการ
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความเช่ือม่ันใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเก่ียวของทุกฝาย 
 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการคร้ังแรกเม่ือป 2559 กอนการ
แปรสภาพเปนบริษัทจํากัดมหาชน และจัดใหมีการทบทวนเปนประจําทุกป เพ่ือใหมีความเปนปจจุบันเหมาะสมกับภาว
การณและสภาพแวดลอมทางธุรกิจรวมท้ังสอดคลองกับแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือหนวยงานกํา
กับดูแลตางๆกําหนดข้ึนเพ่ิมเติมซ่ึงเปนการยกระดับแนวทางการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
 และจากการท่ีบริษัทฯยึดม่ันในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาใชในการบริหารและดําเนินงานของบริ
ษัทฯเปนผลใหบริษัทฯไดรับการประเมินจากองคกรตางๆ ดังน้ี
 • การประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําป 2563
 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies) ซ่ึงประเมินผลโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัท 
ไดรับการประเมินผลในระดับ “ดีเลิศ หรือ 5 ดาว”  (มีคะแนนอยูในชวง 90 - 100 คะแนน) ตอเน่ืองเปนปท่ี 2

CGR 2020

Assessment Topics Logo

Excellent  “ดีเลิศ”

CGR 2019 Excellent  “ดีเลิศ”

CGR 2018 Very Good  “ดีมาก”

Description

 • การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (Annual General Meeting Checklist) ซ่ึ
งประเมินโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได 100 คะแนนอยูในระดับดีเย่ียม 
เปนปท่ี 2 ตอเน่ือง

 ท้ังน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 คณะกรรมการบริษัท
ไดพิจารณาทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในป 2563 แลว โดยรายละเอียดของนโยบายสามารถแบงออก
ไดเปน 5 หมวดดังน้ี

AGM Checklist 2019

Assessment Topics

100

Full Score

Excellent “ดีเย่ียม”

DescriptionLogo

100

Score Achieved
by the Company

AGM Checklist 2018 100 Excellent “ดีเย่ียม”100

AGM Checklist 2018 100 Excellent “ดีเย่ียม”100



101
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน
 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนของบริษัทฯ เปนอันดับแรก โดยบริษัทฯ ดําเนินการใหม่ันใจไดวา 
ผูถือหุนสามารถใชสิทธิพ้ืนฐานในฐานะผูถือหุนไดอยางครบถวน เชน (1) สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุน (2) สิทธิในการ
มีสวนแบงกําไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ หรือ
เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด (4) สิทธิในการเขารวมประชุมเพ่ือใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือ
หุนเพ่ือแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ การแตงต้ังผูสอบบัญชี การจายเงินปนผล
การเพ่ิมทุนและออกหุนใหม รวมท้ัง สิทธิในการต้ังคําถามตอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายงานของคณะกรรมการ
บริษัทและเร่ืองอ่ืนใดท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ
 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังสงเสริมและกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวของกับสิทธิผูถือหุนดังตอไปน้ี
 (1)  นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน
  (ก) คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีปกปองและเคารพสิทธิของผูถือหุนข้ันพ้ืนฐาน ไดแก สิทธิการ
ซ้ือขายหรือโอนหุน สิทธิในการมีสวนแบงกําไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลกิจการอยางเพียงพอ สิทธิ
ในการเขารวมประชุมผูถือหุนเพ่ือแตงต้ัง หรือถอดถอนกรรมการ การแตงต้ังผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การกํา
หนดหรือแกไขขอบังคับหรือหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
  (ข) คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนใชสิทธิในเร่ืองตางๆ ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ไดแก สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนากอนการประชุม สิทธิในการเสนอ
บุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา สิทธิในการสงคําถามตอท่ีประชุมลวงหนากอนการประชุม สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นและต้ังคําถามตอท่ีประชุม เปนตน 
  (ค) คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีในการงดเวนการกระทําใดๆ อันเปนการละเมิด หรือจํากัดสิ
ทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ และ
การเขาประชุมผูถือหุน เชน ไมนําเสนอเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมอยางกะทันหัน ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เปนตน
  (ง) คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนในการใชสิทธิตางๆ เชน การให
ขอมูลสําคัญท่ีเปนปจจุบันผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนตน
 (2)  การเปดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน
  (ก) บริษัทฯ มีนโยบายใหขอมูลเก่ียวกับ วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมผูถือหุน ตลอด
จนขอมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีตองตัดสินใจในท่ีประชุมผูถือหุนแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอและทั
นเวลาสําหรับการประชุมผูถือหุนในแตละคร้ัง บริษัทฯ มีนโยบายในการเปดโอกาสใหผูถือหุนศึกษาขอมูลกอนวันประชุม
ผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ โดยมีขอมูลเหมือนกับขอมูลในรูปแบบเอกสารท่ีบริษัทฯ 
จัดสงใหผูถือหุน
  (ข) หลังการประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง บริษัทฯ จะรวบรวมเน้ือหาการประชุมซ่ึงประกอบดวย 
รายละเอียดวาระการประชุม มติท่ีประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผูถือหุน จัดทํา
เปน “รายงานการประชุมผูถือหุน” เผยแพรข้ึนเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงสงรายงานการประชุมดังกลาวไปยังตลาด
หลักทรัพยฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยดําเนินการตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("สํานักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพยฯ
  (ค) คณะกรรมการบริษัท สงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุนและไมจํากัดสิทธิของผูถือหุน โดยจั
ดใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนา และบริษัทฯ จะไมนําเสนอเอกสารท่ีมีขอมูล
สําคัญเพ่ิมเติมระหวางการประชุมผูถือหุน และบริษัทฯ จะไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญโดยไม
แจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
  (ง) บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนไดรับขอมูลขาวสารและสารสนเทศท่ีเปนขอมูลปจจุบันผ
านทางเว็บไซตของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ
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  ในป 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมผูถือหุน 1 คร้ัง คือ การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ใน
วันท่ี  17 เมษายน 2563 ซ่ึงบริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการประชุมสามัญผูถือหุ
นประจําป 2563 บนเว็บไซดของบริษัทฯ เปนการลวงหนา 21 วัน ท้ังน้ีเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโควิ
ด-19 จึงทําใหมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีและวันท่ีประชุม ทําใหบริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมและเอกสารท่ี
เก่ียวของกับการประชุม เปนการลวงหนา 30 วันตามท่ีเคยปฏิบัติเปนปกติได และไดมีการแจงขาวผานตลาดเว็บไซด 
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในระหวางการประชุม ไมมีการเพ่ิมเติมวาระ หรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญโดย
ไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา รวมถึงไดมีการจัดทํารายงานการประชุมเผยแพรข้ึนเว็บไซตของบริษัทฯ และสงรายงาน
การประชุมดังกลาวไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
 (3) การดําเนินการประชุม
  (ก) บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออก
เสียงอยางเต็มท่ีในการประชุมผูถือหุนและจะละเวนการกระทําใดๆ ท่ีเปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุ
น
  (ข) บริษัทฯ จะแจงกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุนใหผูถือหุนทราบในหนังสือ
เชิญประชุมและในวันประชุมผูถือหุน ผูดําเนินการประชุมจะแจงกฎเกณฑท่ีใชในการประชุม และข้ันตอนการออกเสียง
ลงมติใหผูถือหุนทราบในท่ีประชุมผูถือหุน และไดมีการบันทึกการแจงกฎเกณฑและข้ันตอนการออกเสียงลงมติดังกล
าวลงในรายงานการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง
  (ค) บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุมหรือเก่ียวของ
กับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริษัทจะสอบถามท่ีประชุมในแตละวาระ รวมท้ังจัดใหมีการ
บันทึกขอซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุมหรือเก่ียวของกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นของผูถือหุน 
รวมท้ังคําช้ีแจงของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูบริหารลงในรายงานการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง
  (ง) คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นความสําคัญของการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป และ
เคารพสิทธิของผูถือหุน จึงสนับสนุนใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมผูถือหุน
  การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 บริษัทฯ ไดเร่ิมประชุมในชวงเวลา 08.30 – 16.30 น. โดย
จัดใหมีการลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม 1.5 ช่ัวโมง ใชระบบลงทะเบียนท่ีมีความทันสมัย เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกผูถือหุนทุกราย และกอนเขาสูวาระการประชุมไดใหมีการช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยบริษัท
ไดแสดงข้ันตอนการนับคะแนนและแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอยางชัดเจนในหองประชุม ท้ังน้ีบริษัทฯ ใหสิทธิผูถื
อหุนท่ีมารวมประชุมภายหลังจากเร่ิมการประชุมแลวมีสิทธิลงคะแนนในวาระท่ีอยูระหวางการพิจารณาและยังไมได
ลงมติ บริษัทฯ ไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอและโปรงใสโดยเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกั
นในการแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามในท่ีประชุมกอนการลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมในแตละวาระ และภาย
หลังการประชุมผูถือหุนทุกคร้ังผูบริหารบริษัทฯ จะอยูตอบคําถามปลีกยอยจากผูถือหุนรายยอยจนเปนท่ีพอใจของผูถื
อหุนทุกราย นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบันทึกประเด็นคําถามคําตอบท่ีสําคัญใหครบถวนรวมถึงการบันทึกการ
ช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนนวิธีการแสดงผลคะแนนใหท่ีประชุมทราบกอนการประชุมบันทึกรายช่ือกรรมการผูเขารวม
ประชุมและกรรมการท่ีลาการประชุมพรอมเหตุผลบันทึกมติและจํานวนคะแนนเสียงในแตละวาระใหถูกตองครบถวน
ไวในรายงานการประชุมซ่ึงไดเผยแพรผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือความโปรงใส
และตรวจสอบไดตลอดจนใหผูถือหุนท่ีไมไดเขารวมประชุมสามารถรับทราบไดดวย
 หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
 บริษัทฯ  ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายรวมถึงผูถือหุนท่ีเปนผูบริหาร ผูถือหุนท่ีไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติ และ
ผูถือหุนรายยอยอยางเทาเทียม และเปนธรรมตามหลักการดังตอไปน้ี
  (ก) ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุม และผูบริหารท่ีเปนผูถื
อหุนของบริษัทฯ จะไมนําเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมใดๆ ท่ีไมจําเปนตอท่ีประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมท่ีผู
ถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาอยางเพียงพอกอนการตัดสินใจในการศึกษาอยางเพียงพอกอนการตัดสินใจ
  (ข) อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนรายยอยในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัทฯ โดยสงประวัติและหนังสือยินยอมของบุคคลดังกลาวไปยังประธานกรรมการบริษัท ภายใตหลัก
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  (ค) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถ
กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง โดยไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะท้ัง แบบ ก แบบ 
ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ custodian) ใหแกผูถือหุน
  (ง) นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุม
ดวยตนเอง  แตมีความประสงคจะใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอใหมีกรรมการอิสระ
เขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผูถือหุน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนไดใชสิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใด
คนหน่ึงเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนได
  (จ) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมท่ีสําคัญ เชน 
รายการระหวางกันการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินท่ีมีนัยสําคัญ
  (ฉ) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุนใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายคน
  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม 
และเสนอบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา ต้ังแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดย
ประกาศขาวผานทาง เว็บไซดตลาดหลักทรัพยฯ และบนเว็บไซดของบริษัทฯ แตไมมีผูถือหุนเสนอวาระ หรือช่ือบุคคล
เพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการแตอยางใด  จัดทําหนังสือมอบฉันทะท้ัง แบบ ก แบบ ข ไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 
และในเว็บไซดของบริษัทฯ และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ custodian) ไวในเว็บไซด
ของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุน รวมถึงมีบริการอากรแสตมป ณ บริเวณจุดลงทะเบียน  จัดทําบัตรลงคะแนนเห็นดวย ไม
เห็นดวย งดออกเสียง มอบใหผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน เพ่ือใชในการลงความเห็น ในวาระ
การเลือกต้ังกรรมการไดแยกเร่ืองใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล
 หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทของผูมีสวนไดเสียและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซ่ึงรวมถึง
ผูถือหุนลูกคา คูคา สาธารณะและสังคมโดยรวมอยางเหมาะสม เสมอภาคและเปนธรรม บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายและ
หลักเกณฑใน การปฏิบัติกับกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุมซ่ึงเปนสวนหน่ึงของนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรม
ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี
 (1) พนักงาน
  บริษัทฯ ใหผลตอบแทนแกพนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานดวยความเปนธรรมและสามารถวั
ดผลไดภายใตหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กําหนด และมุงสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางตอเน่ือง 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังคํานึงถึงสิทธิของพนักงานเปนสําคัญ และเปดโอกาสใหพนักงานรองเรียนกรณีพนักงานไมไดรั
บความเปนธรรมผานชองทางตางๆ เชน ตูรับความคิดเห็น หรือผานหนวยงานฝายทรัพยากรบุคคลท่ีรับเร่ือง เปนตน 
บริษัทฯ มีหนาท่ีดูแล จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการทํางานอยาง
มีประสิทธิผล บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบและทบทวนคาตอบแทนและผลประโยชนพนักงานใหอยูในมาตรฐานของอุ
ตสาหกรรม และยังถือเปนนโยบายของบริษัทฯ ในการพัฒนาความรูของพนักงานท่ีจําเปนสําหรับการประกอบและดํา
เนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพท้ังองคกร
  นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
  บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของพนักงาน เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอเน่ือง โดยใหความสําคัญควบคูไปกับการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของ
พนักงาน ดังน้ี
  • มุงม่ันพัฒนาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานให
สอดคลอง กับกฎหมาย มาตรฐานสากล และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีนํามาประยุกตเพ่ือสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในท่ี
ทํางาน โดยบริษัทฯ สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงาน และถือเปนหนาท่ีรับผิดชอบของพนักงานทุกคนท่ีจะสราง
สภาพแวดลอมการทํางานท่ีดีรวมกัน
  • บริษัทฯ พรอมสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอและเหมาะสม พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและ
สราง จิตสํานึกดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
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  ในปท่ีผานมา บริษัทฯ สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานทุกระดับช้ันอ
ยางตอเน่ืองอาทิ การจัดอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ท้ังในสวนของความรูเฉพาะทางในสายอาชีพ รวมไปถึงความ
รูพ้ืนฐานในการทํางานท่ัวไป บริษัทฯ ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรับผิ
ดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน โดยมีการประเมินผลการทํางานประจําป
  นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดจัดใหมีสวัสดิการท่ีเหมาะสมแกพนักงาน เพ่ือเปนสวัสดิการและสงเสริม
ความสามัคคีในองคกร อาทิ จัดเล้ียงอาหาร 3 ม้ือ จัดบริการรถรับสงพนักงาน กิจกรรมเล้ียงสังสรรคประจําป จัดให
มีสวัสดิการกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และสําหรับพนักงานท่ีมีอายุงาน 1 ปข้ึนไป บริษัทฯ ไดจัดให
มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพแบบกลุม วันหยุดพักผอนประจําป การตรวจสุขภาพประจําป เปนตน

 
  บริษัทฯ ไดจัดใหมีการดูแลใหเกิดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีดีในการทํางานเพ่ือสุขอนามัย
และความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน เชน จัดใหมีพ้ืนท่ีสูบบุหร่ีเฉพาะ จัดใหมีพ้ืนท่ีผอนคลายระหวาง
วัน ณ บริเวณหองอาหารของบริษัทฯ จัดใหมีการอบรมดับเพลิงข้ันตน และการฝกซอมอพยพหนีไฟ เปนตน ซ่ึงใน
ปท่ีผานมาไมพบอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางาน

 (2)  ลูกคา
  บริษัทฯ มีหนาท่ีในการสรางความสัมพันธและความรวมมือในระยะยาวกับลูกคา โดยยึดหลักความซ่ื
อสัตยสุจริตความเช่ือถือและไววางใจซ่ึงกันและกัน บริษัทฯ มีหนาท่ีในการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาของบริ
ษัทฯ ดวยการรับผิดชอบ เอาใจใส และใหความสําคัญตอปญหาและความตองการของลูกคาเปนอันดับแรก โดยใหผู
บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการตามนโยบายน้ี เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทฯ ยึดม่ันในการจําหนายผลิตภัณฑ
และใหบริการท่ีดี มีคุณภาพ บริษัทฯ จะปฏิบัติงานและดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม
  ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดมีการการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับลูกคาอยางตอเน่ือง และจากการ
ท่ีบริษัทฯ เปนผูเช่ียวชาญในการบริหารจัดการลิขสิทธ์ิคอนเทนต ดังน้ัน ความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับลูกคา จึงมิ
ใชเปนเพียงผูขาย กับลูกคา เทาน้ัน แตบริษัทฯ จะใหความสนับสนุนรวมมือกับลูกคาอยางเต็มท่ี อาทิ การจัดกิจกรรม
ทางการตลาดรวมกัน รวมไปถึงนําเสนอลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายของลูกคา เปนตน
 (3)  เจาหน้ี
  บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามสัญญาและเง่ือนไขตางๆ ท่ีมีตอเจาหน้ีอยางเครงครัด บริหารเงินกูยืมใหเปน
ไปตามวัตถุประสงคการใชควบคุมใหการชําระคืนเงินกูและดอกเบ้ียใหกับเจาหน้ีเงินกูยืมทุกประเภทครบถวนตามกํา
หนดเวลา มีความรับผิดชอบในหลักประกันตางๆ เพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหกับเจาหน้ี  มีการบริหารงานเพ่ือใหเจาหน้ี
ม่ันใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ีท่ีดีของบริษัทฯ หากเกิดกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข
สัญญาท่ีตกลงกันไว หรือเกิดการผิดนัดชําระหน้ี บริษัทฯ จะแจงใหเจาหน้ีทราบลวงหนาเพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไข
ปญหารวมกัน
  ในปท่ีผานมาบริษัทฯ ไมมีกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาท่ีตกลงกันไว หรือเกิดการผิ
ดนัด ชําระหน้ีแตอยางใด
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  บริษัทฯ มีหนาท่ีในการงดเวนการกระทําใดๆ อันเปนการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิ
พ้ืนฐานของผูถือหุนเชน (1) สิทธิในการซ้ือขาย หรือโอนหุน (2) สิทธิในการไดรับเงินปนผลของบริษัทฯ (3) สิทธิในการ
ไดรับขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเพียงพอ (4) สิทธิในการเขารวมประชุมเพ่ือใชสิทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ การแตงต้ังผูสอบ
บัญชี การจายเงินปนผล การจัดสรรผลกําไรของบริษัทฯ การเปล่ียนแปลงแกไขขอบังคับบริษัทฯ หรือหนังสือบริคณหสนธิ 
การเพ่ิมทุนและออกหุนใหม และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
  ในการศึกษาขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ และการเขาประชุม
ผูถือหุน เชน ไมนําเสนอเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมอยางกะทันหัน ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงข
อมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เปนตน
  บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนใชสิทธิในเร่ืองตางๆ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจํา
ป ไดแก สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา 
สิทธิในการสงคําถามตอท่ีประชุมลวงหนากอนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามตอท่ีประชุม 
เปนตน
  บริษัทฯ มีหนาท่ีในการงดเวนการกระทําใดๆ อันเปนการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิ
ทธิของผูถือหุนในการศึกษาขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ และการเขาประชุมผูถื
อหุน เชน ไมนําเสนอเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมอยางกะทันหัน ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูล
สําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เปนตน
 (6)  ชุมชน
  บริษัทฯ และพนักงานจะยึดม่ันปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ อยางรับผิดชอบ และเปนประโยชนแก
สังคมและชุมชน และมีหนาท่ีประพฤติปฏิบัติตอชุมชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียงดวยความเปนมิตร ใหความชวยเหลือ และ
สนับสนุนพัฒนาชุมชนใหมีความเปนอยูท่ีดี ตลอดจนรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเปนธรรมและมี
ความเทาเทียมกัน 
 (7)  หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ
  บริษัทฯ มีหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดกําหนดไว และบริษัทฯ
จะสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานราชการ ในโอกาสตางๆ ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯ จะยึดม่ันในการ
ใหบริการและจําหนายสินคาผลิตภัณฑท่ีดี มีคุณภาพมาตรฐาน และเปนไปตามกฎหมาย
 (8) ดานทรัพยสินทางปญญา 
  บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผู
อ่ืน โดยไมละเมิดหรือไมสนับสนุนการดําเนินการท่ีมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาและงานอันมีลิขสิทธ์ิ
ของผูอ่ืน และปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาและงานอันมีลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ   
  บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางรับขอรองเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถสงอีเมล
ถึงผูบริหารระดับสูงโดยตรงท่ี เมนู Contact us ในเว็บไซดของบริษัทฯ www.jknglobal.com คณะกรรมการบริษัท
ไดกําหนดใหมีการคุมครองผูแจงเบาะแสโดยการไมเปดเผยแตจะเก็บขอมูลตางๆ ของผูแจงเบาะแสเปนความลับ โดย
ในเบ้ืองตนเลขานุการบริษัทจะทําการรวบรวมสรุปเร่ืองดังกลาวแลวนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา
พิสูจนหาขอเท็จจริง หากพบวาเปนขอมูลท่ีกระทบตอบริษัทฯ จะตองนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอไป

 (4)  คูคา
  บริษัทฯ จะปฏิบัติตอคูคาดวยความซ่ือสัตยสุจริต และมีความเทาเทียมกัน เพ่ือใหม่ันใจไดวา การ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เหมาะสม เปนธรรม และไดประโยชนท้ังสองฝาย มีการพัฒนาอยางย่ังยืน และเปนคูคาใน
ระยะยาวกับบริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเลือกทําธุรกิจกับคูคาจากเง่ือนไขตางๆ เชน เง่ือนไขดานราคา คุณภาพ การ
ควบคุมและปองกันส่ิงแวดลอม ความเช่ียวชาญดานเทคนิคและกฎหมาย ความนาไววางใจ และยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกตอง
 (5)  ผูถือหุน หรือผูลงทุน
  บริษัทฯ จะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน และจัดใหไดรับขอมูลขาวสาร
ท่ีเก่ียวของและสงผลตอผลประโยชนของผูถือหุนอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังคํานึงถึงผลประโยชนของผูถื
อหุนเปนสําคัญ และรับผิดชอบตอผูถือหุน ในการประกอบธุรกิจดวยความยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม
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  บริษัทฯ มีนโยบายในการปองกันและขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และ
เพ่ือพิจารณาการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ใหเปนไปตาม
กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของ
  บริษัทฯ จะดําเนินการใหกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ แลวแตกรณี 
ไมประกอบธุรกิจท่ีคลายคลึงหรือแขงขัน ซ่ึงสงผลใหความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ ลดลง หรือมีการทํารายการ
ระหวางกันโดยกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีมีผลประโยชนอ่ืนท่ีอาจขัดแยง
กับผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดของบริษัทฯ แลวแตกรณีจะตองรายงานตอบริษัทฯ หากกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือผูถือหุน 
รายใหญเขาไปถือหุน บริษัทฯ ท่ีมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานคลายคลึงกับบริษัทฯ เพ่ือใหบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาวาการถือหุนดังกลาวขัดตอผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดของบริษัทฯ
  บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในท่ีดี และไดจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในเพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละสายงาน เพ่ือปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดและปฏิบัติงานเปนไปดวยความโปรงใส 
โดยมีการตรวจสอบเปนระยะและจัดทํารายงานสงใหคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา
 หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึง
ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสําคัญท่ีเก่ียวของ ดังน้ี
 (1) โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ
  (ก) ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนดจํานวนกรรมการของบริษัท โดยมีวาระการดํารงตําแหน
งคราวละ 3 ป ท้ังน้ีกรรมการซ่ึงพน จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกต้ังใหมจากท่ีประชุมผูถือหุนได
  (ข) กรรมการบริษัท จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนด
  (ค) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด 
และไมนอยกวา 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบั ติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัท กําหนด ซ่ึงมีความเขมงวดไมนอยกวาคุณสมบัติท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด
  (ง) บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ
ไว อยางชัดเจน โดยกําหนดใหประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพ่ือเปนการแบงแยกหนาท่ี
ในการ กํากับดูแลปฏิบัติงานของฝายจัดการ และหนาท่ีในการบริหารการปฏิบัติงานบริษัทฯ
  (จ)  บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหนาท่ีรายงานขอมูลการ
เปน กรรมการผูบริหารผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอ่ืน การเปนหุนสวนผูจัดการในหางหุ
นสวนสามัญ หรือการเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัดความรับผิด ใหบริษัทฯ ทราบตามหลัก
เกณฑและวิธีการท่ี คณะกรรมการบริษัทกําหนด
  (ฉ) บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะแตงต้ัง เลขานุการบริษัท เพ่ือทําหนาท่ีตางๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
และทําหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
 บริษัทฯ มีนโยบายเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูล
ทางการเงิน และขอมูลอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยหรือการตัดสินใจของผูลงทุนหรือผูมีสวนไดเสีย 
อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ตามมาตรฐานตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือใหทุ
กฝายมีโอกาสไดรับขอมูลอยาง เทาเทียมกัน โดยสามารถดูขอมูลดังกลาวไดบนเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี เว็บไซต  :  
www.jknglobal.com
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  (ข)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
   เพ่ือทําหนาท่ีตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงรวมถึงหนาท่ีคัดเลือก 
บุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอรายช่ือเปนกรรมการรายใหม หรือสรรหาประธานเจาหนาท่ีบริหาร โดยใหมีการกําหนด
หลัก เกณฑหรือ วิธีการสรรหาและคัดเลือกอยางมีหลักเกณฑและความโปรงใส เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/ หรือท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ พิจารณาแนวทาง และกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ และ
ประธานเจาหนาท่ี บริหาร โดยใหมีการกําหนดหลักเกณฑ หรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนท่ีเปนธรรม และสมเหตุสม
ผลเพ่ือเสนอตอท่ีประชุม คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เปนตน ท้ังน้ี ตามท่ี
ปรากฏในขอบเขต อํานาจ หนาท่ี และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
  (ค)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
   เพ่ือทําหนาท่ีตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงรวมถึงหนาท่ีในการ 
กําหนดนโยบาย กลยุทธในการจัดการ และกรอบการบริหารความเส่ียง เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ติดตามเพ่ือ
ให ม่ันใจไดวามีการประเมินความเส่ียงและผลกระทบ รวมท้ังการจัดการความเส่ียงในระดับ องคกรของบริษัทฯ มี
ความเพียง พอเหมาะสม และทันตอสถานการณ
  (ง)  คณะกรรมการบริหาร
   เพ่ือทําหนาท่ีตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงรวมถึงหนาท่ีบริหาร 
จัดการ และควบคุมกิจการของบริษัทฯ บริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุระ และงานบริหารของบ
ริษัทฯ กล่ันกรองและกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ 
ของบริษัทฯ การกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมคณะ
กรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจและติดตามผลการดําเนิน
งานของบริษัทฯ ตามท่ี ปรากฏในขอบเขต อํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามนโยบาย
คณะกรรมการบริหาร
 (3)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองประจําทุกป เพ่ือประเมินผล
งาน ในปท่ีผานมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการในปตอๆ ไป
  ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และคณะ
กรรม การชุดยอย ตลอดจนผูบริหารระดับสูง โดยนําแนวทางจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาปรับใชใหเหมาะ
สมกับ โครงสรางของคณะกรรมการ โดยเร่ิมประเมินผลต้ังแตการปฏิบัติงานประจําป 2560 เปนตนมา
 (4)  การจัดทํารายงานประจําป
  คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศ
ทาง การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป การจัดทํารายงานทางการเงินเปนการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
โดยท่ัวไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา 
รวมท้ังกําหนดให มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท 
มอบหมายใหคณะกรรม การตรวจสอบเปนผูดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเปนผูใหความเห็นต
อคณะกรรมการบริษัท

 (2)  คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ
  คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงจากคณะกรรมการบริษัทเปนกรรมการในคณะ
กรรมการ ชุดยอยเพ่ือทําหนาท่ีพิเศษ โดยคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะจะมีวาระการดํารงตําแหนง เชนเดียวกั
บคณะกรรมการบริษัท และมีหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
และ กําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร
  (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ
   เพ่ือทําหนาท่ีตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงรวมถึงหนาท่ีในการ
สอบทาน รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกและเลิกจางผู
สอบบัญชี การเปด เผยขอมูลของบริษัทฯ และการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน ตามท่ีปรากฏใน
ขอบเขต อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจํานวน 4 ทาน ซ่ึงประกอบด
วยกรรมการอิสระท้ังคณะ โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุม ดังน้ี

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนง การเขารวมประชุม/

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

6 / 6

2. นายสุรชัย  ชมภูไพสร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 6 / 6

3. นายปรีชา  บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 6 / 6

4. นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 6 / 6

หมายเหตุ นายสุรชัย ชมภูไพสร นายปรีชา บุณยกิดา และนางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย เปนกรรมการตรวจสอบ

  และกรรมการอิสระท่ีมีความรูและประสบการณทางดานบัญชีและการเงินเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีสอบทาน

  ความนาเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท

โดยมีนางอุมาพร  ภูเวียงแกว ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระของการเปน
กรรมการบริษัท  และเม่ือครบวาระดํารงตําแหนงอาจไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใหมไดตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเห็นวาเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงตอเน่ืองไมเกิน 9 ป และใหกรรมการตรวจสอบ
ท่ีพนตําแหนงตามวาระอยูรักษาการในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการมาแทนตําแหนง 
เวนแต กรณีท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแลว  แตไมไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทอีกในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการบริษัท
แตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนข้ึนเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนคร
บตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดโดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ียังคงเหลือ
อยูของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน
 ขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1) สอบทานใหบริษัทฯ และบริษัทยอย  มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียง
พอ และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีใชในรายงานทางการเงิน
 2) สอบทานใหบริษัทฯ และบริษัทยอย (ถามี) มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ
การ ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิผล และประชุมรวมกับหัวหนาผูบริหารงาน
ตรวจสอบ ภายในโดยไมมีฝายจัดการอยูดวย อยางนอยปละ 1 คร้ัง และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจ
สอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน หรือหนวย
งานอ่ืนใด ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจําป อัตรากําลังคน และ
ทรัพยากรท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป รวมถึงการพิจา
รณาอนุมัติทบทวนปรับเปล่ียนแผนงานตรวจสอบภายในสวนท่ีมีนัยสําคัญ

คณะกรรมการชุดยอย
 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯประกอบดวย คณะกรรมการจํานวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง โดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัติ มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดทรัพยและประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนท่ี เก่ียวของ โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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 5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  รวมถึงพิจา
รณาขอ กําหนด และการเลิกการทํารายการท่ีแตกตางไปจากขอกําหนดเร่ืองการเลิกการทํารายการท่ีไดพิจารณากอนการ
เขาทํารายการ ในสาระสําคัญ และพิจารณารายการไดมาหรือจําหนายไปของบริษัทฯและบริษัทยอยใหเปนไปตาม
กฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนนโยบายการควบคุม และกลไกการกํากับดูแลกิจการท่ีบริษัทฯ
เขาไปลงทุน ท้ังน้ีเพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 
 6) จัดทํารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ  รายงานดังกล
าวตอง ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยตามท่ีกําหนดโดยตลาดหลัก
ทรัพยฯ
 7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
 8) รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 9) รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 10) ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา
ซ่ึง อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน ตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซ่ึ
งประเภทรายการ หรือการกระทําท่ีตองรายงานมีหัวขอดังตอไปน้ี
  10.1 รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  10.2  การทุจริตคอรรัปช่ัน หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
  10.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 
   หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
  หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมไดดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาขางต
น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจจะรายงานวามีรายการ หรือการกระทําขางตนตอสํานักงาน ก.ล.ต หรือตลาด
หลักทรัพยฯ
 11) สอบทานและกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของบริษัทฯ
 12) ขอบเขต และหนาท่ีความรับผิดชอบดานอ่ืนๆ
  12.1 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือท่ีจะกําหนดข้ึนเพ่ิมเติมในอนาคต
  12.2 ปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
   ตรวจสอบและคําส่ังน้ันตองเปนลายลักษณอักษร
  12.3 สอบทานนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย ปละ 1 คร้ัง เพ่ือนําเสนออนุมัติจาก
   คณะกรรมการบริษัท
  12.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป (Self-Assessment) และ

 3) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ  และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังสอบทานใหบริษัทยอยของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลัก
เกณฑท่ีกําหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกํากับดูแลกิจการท่ีบริษัทฯ เขาไปลงทุน
 4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงต้ัง เลิกจาง บุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบ
ริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว  รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยาง นอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจํา
ป และหารือ เก่ียวกับปญหา อุปสรรค ท่ีอาจพบจากการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
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 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
 1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป  ซ่ึงมีวาระการดํา
รงตําแหนงตามวาระของการเปนกรรมการบริษัท และเม่ือครบวาระดํารงตําแหนงอาจไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหดํา
รงตําแหนงใหมไดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม
 2) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพนจากตําแหนงเม่ือ
  (1) ครบกําหนดตามวาระ
  (2) พนจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ
  (3) ลาออก
  (4) เสียชีวิต
  (5) คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตําแหนง
  (6) ศาลมีคําส่ังใหออก
 3) เม่ือคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหคณะกรรมการ
บริษัทแตงต้ังกรรมการท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแทน โดยอยูในตําแหนงเพียง
เทาวาระของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซ่ึงตนแทน

โดยมีนางสาววริศรนลิน สุภาสนันท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ตําแหนง
การเขารวมประชุม/

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. นายสุรชัย ชมภูไพสร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2/2

2. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2/2

3. นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2/2

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
 1) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการ ในการสรรหาและการกําหนดคาตอบแทนรวมผลประโยชน
อ่ืนของกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูงและผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทฯ
 2) พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืนของบริษัทฯ
 3) สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด แลวนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาใหดํารงตําแหนงตางๆ ดังตอไปน้ี
  (ก) กรรมการ
  (ข) กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ท่ีไดรับมอบหมายอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ
   โดยตรงจากคณะกรรมการ
  (ค) ผูบริหารระดับสูงและผูมีอํานาจในการจัดการ
 4) ดูแลใหคณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองคประกอบท่ีเหมาะสมกับองคกร รวมถึงมีการปรับเปล่ียน
ให สอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะตองประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ 
และประสบการณในดานตางๆ

 ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การแตงต้ังเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือชวยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การขอความเห็นท่ีเปนอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชี
พอ่ืนใดเม่ือเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท ซ่ึงการดําเนินการวาจางใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท การ
เรียกขอขอมูลจากหนวย งานตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอยประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองตางๆ ได
(ข) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท มีจํานวน 3 ทาน 
ประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ทาน และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 1 ทาน โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน และมีรายละเอียดการเขารวมประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดังน้ี
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(ค) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท มีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวยกรรม
การอิสระ 3 ทาน และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 1 ทาน โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
และมีรายละเอียดการเขารวมประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง ดังน้ี

 โดยมีนางอุมาพร ภูเวียงแกว เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

หมายเหตุ /1  ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 2 มีนาคม 2563 เปนตนไป

รายช่ือคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 
ตําแหนง

1. นายปรีชา บุณยกิดา ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

การเขารวมประชุม /
การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

4 / 4

2. นายสุรชัย  ชมภูไพสร/1  กรรมการบริหารความเส่ียง 3 / 3

3. นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย  กรรมการบริหารความเส่ียง 4 / 4

3. นางพิสมัย  ลิขิตอํานวย กรรมการบริหารความเส่ียง 4 / 4

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเส่ียง
 1) ใหกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนงตาม
วาระ ของการเปนกรรมการบริษัท  และเม่ือครบวาระดํารงตําแหนงอาจไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ใหมไดตามท่ี คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม
 2) กรรมการบริหารความเส่ียงจะพนจากตําแหนงเม่ือ
  (1) ตาย
  (2) ลาออก
  (3) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหออก
  (4) ศาลมีคําส่ังใหออก
 3) กรรมการบริหารความเส่ียงคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกเปน
ลาย ลักษณอักษรใหมีผลต้ังแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 
 4) ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียงวางลงใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ซ่ึงมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการบริหารความเส่ียงแทน

 5) เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามขอบังคับ
 6) ดูแลใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูงและผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอบริษัทฯ โดยกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ
เพ่ิมข้ึนควรไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายน้ัน
 7) กําหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผูบริหารระดับสูงและผูมีอํานาจในการจัดการของ
บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป โดยจะตองคํานึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวของ 
รวมถึงใหความสําคัญกับการเพ่ิมมูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย
 8) เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา  นโยบายเก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทน
และเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังจัดทํารายงานการกําหนดคาตอบแทน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียด
เก่ียวกับเปาหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไวในรายงานประจํา
ปของบริษัทฯ ดวย
 9) ดําเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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(ง) คณะกรรมการบริหาร
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 4 ทาน ซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูงขอ
งบริษัทฯ และมีรายละเอียดการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร ดังน้ี

โดยมีนางสาววริศรนลิน สุภาสนันท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ตําแหนง
การเขารวมประชุม/

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ ประธานกรรมการบริหาร 12/12

2. นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ กรรมการบริหาร 12/12

3. นางพิสมัย  ลิขิตอํานวย กรรมการบริหาร 12/12

4. นางสาวกมลรัตน มงคลครุธ กรรมการบริหาร 12/12

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร
 1) กรรมการบริหารจะพนจากตําแหนงเม่ือ
  (1) เสียชีวิต
  (2) ลาออก
  (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาบริษัทมหาชนจํากัด  และ/หรือกฎหมาย 
      วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
  (4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตําแหนง
  (5) ศาลมีคําส่ังใหออก
 2)  กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกเปนลายลักษณอักษรตอบริษัทฯ การ
  ลาออกใหมีผลต้ังแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
 1) พิจารณาและระบุความเส่ียงท่ีสําคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เชน ความเส่ียงดานการ
ลงทุน ดานการประกอบธุรกิจ ดานการบริหารจัดการ ดานการเงิน ดานการปฏิบัติการ ดานความปลอดภัยของขอมูล 
ดานกฎหมายและกฎระเบียบ เปนตน รวมถึงเสนอแนะวิธีปองกัน และวิธีบริหารความเส่ียงดังกลาวใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได โดยกําหนดเปนนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงตางๆท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจขอ
งบริษัทฯ ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการในเร่ืองการ
บริหารความเส่ียง
 2) กําหนดแผนจัดการความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงสําหรับองคกร
 3) กํากับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จ โดยมุงเนนการคํานึงถึงความ
เส่ียงในแตละปจจัยเพ่ือประกอบการตัดสินใจท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนาท่ีติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร อีกท้ัง ปรับปรุงแผนการดําเนินงานเพ่ือลดความ
เส่ียงอยางตอเน่ืองใหเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 4) รายงานผลการประเมินความเส่ียง และผลการดําเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงเพ่ือใหคณะ
กรรมการบริษัททราบเปนประจํา ในกรณีท่ีมีเร่ืองสําคัญซ่ึงสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด
 5) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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 6) มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดโดยอยู
ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหารหรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน
เปล่ียนแปลงหรือแกไขบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจน้ัน ๆ ไดตามท่ีเห็นสมควรท้ังน้ีการมอบอํานาจ
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารน้ันจะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงท่ี
ทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ/หรือหนวยงานท่ีเ
ก่ียวของกําหนด)มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไมมีอํานา
จอนุมัติการดําเนินการในเร่ืองดังกลาวโดยเร่ืองดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน 
(แลวแตกรณี)เพ่ืออนุมัติตอไปเวนแตธุรกรรมดังกลาวเปนธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑเดียวกับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)
 7) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
 1) นําเสนอเปาหมายนโยบายแผนธุรกิจรวมถึงกลยุทธการดําเนินธุรกิจและงบประมาณประจําปของบ
ริษัทฯ การขยายกิจการ การกําหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกล่ันกรอง
ขอเสนอของฝายบริหารเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
 2) ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตาม
นโยบาย แผนงาน เปาหมายท่ีกําหนดไว และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 3) พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานท่ีเปนธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดําเนินงานท่ีเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคาท่ัวไป  ในวงเงินไมเกินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว ท้ังน้ี ภายใตบังคับของหลักเกณฑของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียว
โยงกันและรายการไดมาจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย รวมตลอดจนตารางกําหนดอํานาจอนุมัติ (Table of Authority) ท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
 4) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลเพ่ือเสนอคณะ
กรรมการบริษัทอนุมัติ
 5) พิจารณาการเสนอจายเงินปนผลประจําปเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกอนนําเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุนตอไป
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การสรรหาและการแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหกําหนดนโยบายคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพ่ือรวบรวม
องคประกอบ หนาท่ีความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายเพ่ือใหคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเปนธรรม เหมาะสม และโปรงใส เปนไปตามหลักการกํา
กับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสรางความม่ันใจและความนาเช่ือถือตอผูมีสวนไดเสีย 
 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2559 ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ไดมีมติแตงต้ัง คณะ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซ่ึงประกอบดวยกรรมการบริษัท จํานวน 3 ทาน และ 2 ใน 3 ทาน เปน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนยังดํารงตําแหนงประธานกรรมการอิสระ โดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทใหดําเนินการในเร่ืองตางๆ ดังน้ี
 1.  กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการ ในการสรรหาและการกําหนดคาตอบแทนรวมผลประโยชน
อ่ืนของกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูงและผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทฯ
 2.  พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืนของบริษัทฯ
 3.  สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด แลวนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาใหดํารงตําแหนงตางๆ ดังตอไปน้ี
  (1) กรรมการ
  (2) กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ท่ีไดรับมอบหมายอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ
   โดยตรงจากคณะกรรมการ
  (3) บริหารระดับสูงและผูมีอํานาจในการจัดการ
 4.  ดูแลใหคณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองคประกอบท่ีเหมาะสมกับองคกร รวมถึงมีการปรับเปล่ียน
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะตองประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ 
และประสบการณในดานตางๆ
 5.  เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามขอบังคับ
 6.  ดูแลใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูงและผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะ
สมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอบริษัทฯ โดยกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึ
นควรไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายน้ัน
 7.  กําหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผูบริหารระดับสูงและผูมีอํานาจในการจัดการขอ
งบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป โดยจะตองคํานึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวของ 
รวมถึงใหความสําคัญกับการเพ่ิมมูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย
 8.  เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทน
และเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังจัดทํารายงานการกําหนดคาตอบแทน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียด
เก่ียวกับเปาหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไวในรายงานประจํา
ปของบริษัทฯ ดวย
 9.  ดําเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 หลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการ 
 ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเสนอใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจา
รณาดังน้ี
 1. คุณสมบัติของกรรมการท่ีตองการสรรหาใหมีความหลากหลาย (Board Diversity) ท้ังทางดานคุ
ณวุฒิ ทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีเปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคลองกั
บกลยุทธใน การดําเนินธุรกิจของ บริษัทฯ โดยไมมีการกีดกันทางเพศ อายุ เช้ือชาติ เปนตน 
 2. มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานท่ีโปรงใส 
 3.  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท 
 4.  กรณีเสนอช่ือกรรมการเดิมกลับเขามาดํารงตําแหนง จะพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองผลการปฏิบัติงาน 
ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอยในชวงท่ีผานมา 
 5.  กรณีสรรหากรรมการอิสระ ตองมีคุณสมบัติตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
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 กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการ 
 1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีหนาท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก และกล่ัน
กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบังคับของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนการดําเนินธุรกิจใน
อนาคต เพ่ือใหไดกรรมการมืออาชีพ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความหลากหลาย  มีความรูในเร่ืองธุรกิจของบริษั
ทฯ หรือสามารถสรางเครือขายใหกับบริษัทฯ ได  
 2. นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณากอนเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจํา
ปเลือกต้ัง เวนแตในกรณีท่ีมิใชเปนการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไมนอยกวา 2 เดือน ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเปนผูเลือกบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ท้ังน้ี 
บุคคลท่ีเขามาเปนกรรมการบริษัทดังกลาว จะมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการบริษัทท่ี
ตนแทน
 3. บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหกรรมการและผูถือหุนรายยอยมีสวนรวมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ 
เหมาะสม

 สิทธิของผูถือหุนรายยอยในการแตงต้ังกรรมการ 
 การเสนอรายช่ือกรรมการ 
 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีสิทธิเสนอช่ือเพ่ือรับพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทเปนการล
วงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากบนเว็บไซต
ของบริษัทภายใตหัวขอ “INVESTOR / SHAREHOLDER INFORMATION / SHAREHOLDERS’ MEETING”
 การแตงต้ังกรรมการผานท่ีประชุมผูถือหุน มีหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี
 (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการใหถือวาผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
 (2) ผูถือหุนจะใชสิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได  แตท้ังน้ีตองไมเกินจํานวนกร
รมการท่ีจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน 
 (3) ในกรณีท่ีผูถือหุนใชสิทธิเลือกบุคคลมากกวาหน่ึงคนเปนกรรมการ ผูถือหุนมีสิทธิลงคะแนนเสียงให
แก บุคคลแตละทานน้ันไดเทากับจํานวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู ท้ังน้ีโดยจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียง
ใดไมได
 (4) บุคคลท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ท่ีจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรม
การท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาดเพ่ือใหไดจํานวนกรรมการท่ีจะพึง
เลือกต้ังใน  คร้ังน้ัน
 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคล
ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายหลักทรัพยและตลาด
หลัก ทรัพยกําหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ
นอยกวา 2 เดือน บุคคลซ่ึงไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยู
ของกรรมการท่ีตนแทนน้ัน

 องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการ
 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค
าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร มีดังน้ี
 1. องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท
  องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
  1. คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน 
  2. โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของ
กรรมการ ท้ังหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตองมีความเปนอิสระจากการควบคุมของผูบริหาร 
ผูถือหุนรายใหญ และตองไมมีสวนเก่ียวของหรือมีสวนไดเสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกท้ังมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามหลักเกณฑ คุณสมบัติกรรมการอิสระตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีทจ. 39/2559 
เร่ือง การขออนุญาตและ การอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ("ประกาศทจ. 39/2559")
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  3. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบน้ีตอง มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศทจ. 39/2559 อีกท้ังมีขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ") ประกาศกําหนด
  4. คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสม ควรอาจจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได
 การแตงต้ังและดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี
  1. การเลือกต้ังกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีจะตองมีความโปรงใส
และ ชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยตองพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุ
คคลน้ันๆ รวม ถึงคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหาม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาท่ีเพียงพอ เพ่ือ
ประโยชนในการตัดสินใจ ของคณะกรรมการและผูถือหุน
  2. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถ
าจํานวน กรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะ
ตองออกจาก ตําแหนงในปแรกและปท่ี 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวน
ปหลังๆ ตอไปให กรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ัน เปนผูออกจากตําแหนง 
  3. กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกได
  4. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ
     (1) เสียชีวิต
     (2) ลาออก
     (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมาย
         วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
     (4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมา
         ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือ
         โดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
     (5) ศาลมีคําส่ังใหออก
  5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกใหมีผลต้ังแตวันท่ี
ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ ซ่ึงลาออก จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบ
ดวยก็ได
  6.  ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหกรรมการ 
เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เวนแตวาระ
ของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทา
วาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน
 ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดคุณสมบัติไว ดังน้ี
 1. กรรมการตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ 
มีความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติ
หนาท่ีใหแกบริษัทฯ ไดอยางเต็มท่ีสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสม่ําเสมอโดยดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษัทฯ  และบริษัทจดทะเบียนอ่ืน รวมกันไมเกิน 5 บริษัท
 2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ”) รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบท่ี 
เก่ียวของ รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ี
มีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือคณะกรรมการกํากับ ตลาด
ทุนประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมีช่ืออยูในระบบขอมูลรายช่ือกรรมการและผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลัก
ทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดงช่ือบุคคลในระบบขอมูลรายช่ือกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย
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 3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริ
ษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริ
ษัทฯ ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอ่ืน เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมี
มติแตงต้ัง
 4. มีประวัติการทํางานท่ีดี  ไมเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ  ผูจัดการ  พนักงาน  หรือผูมีอํา
นาจในการจัดการของหนวยงาน
 2. องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ
  บริษัทฯ กําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 
3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทฯและมีจํานวนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือ
ท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงต้ังกรรมการอิสระเขารวมในคณะกรรมการบริษัท หลักเกณฑในการคัดเลือก
กรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัทโดยคุณสมบัติของผูท่ีจะมาทําหนาท่ีเปนกรรมการอิสระ 
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาด
วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมถึงประกาศขอบังคับและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวของโดยกรรมการอิสระ มีความเปน
อิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญและมีคุณวุฒิการศึกษาความเช่ียวชาญเฉพาะดานประสบการณการทํางาน
และความเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกันเพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทต
อไป ท้ังน้ีหากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระคณะกรรมการบริษัทอาจแตงต้ังกรรมการ
อิสระท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทนโดยกรรมการอิสระท่ีเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตํา
แหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการอิสระท่ีตนแทน
  คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) สรุปไดดังน้ี
  (1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัท
   รวมผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ี
   เก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย
  (2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีไดเงิน
   เดือนประจํา หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของ บริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวมบริษัทยอยลําดับ
   เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมี
   ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา2ปกอนวันท่ีแตงต้ังเปนกรรมการอิสระท้ังน้ีลักษณะตอง
   หามดังกลาว  ไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสวน
   ราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
  (3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
   ท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พ่ีนองและบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน 
   ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  ของบริษัท  บริษัทยอยหรือบริษัทรวม
  (4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
   อํานาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของ
   ตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทาง
   ธุรกิจกับบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวน
   แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ
   ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติ
   เพ่ือประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ
   หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การให
   สินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหผูขอ
   อนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพย
   ท่ีมีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาต หรือต้ังแต 20 ลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา 
   ท้ังน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
   ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
   โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวาง
   1 ป กอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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  (5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
   อํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัยผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
   สํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
   หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
   ควบคุมของบริษัท  สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 
   2 ปกอนวันท่ีแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ
  (6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมาย
   หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท  บริษัทยอย
   บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย 
   ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการ
   มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ
  (7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผูถือหุนราย
   ใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ
  (8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท 
   บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน
   ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ี
   มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
   แขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทรวม
  (9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท
  
  ท้ังน้ี ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการ
อิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องคคณะ (Collective Decision) ได
  คําวา “หุนสวน” ตาม (5) และ (6) หมายความวา บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี 
หรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการทางวิชาชีพ 
(แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลน้ัน
  ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาท่ีกําหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผอน
ผันได  หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ความสัมพันธดังกลาวไมกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการให
ความเห็นท่ีเปนอิสระของกรรมการอิสระดังกลาว โดยบริษัทตองเปดเผยขอมูลตอไปน้ีไวในแบบรายงาน 56-1  รายงาน
ประจําป และในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
  (ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ท่ีทําใหบุคคลดังกลาว มีคุ
ณสมบัติ ไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
  (ข) เหตุผลและความจําเปนท่ียังคงหรือแตงต้ังใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
  (ค)   ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการเสนอใหมีการแตงต้ังบุคคลดังกลาวเปน
กรรมการอิสระ
  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับความเปนอิสระอยางแทจริง ของกรรมการอิสระของบริษั
ทฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2562 จึงมีมติใหกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระ โดยกํา
หนดให กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงตอเน่ือง ไมเกิน 9 ป นับจากวันท่ีไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกร
รมการอิสระ คร้ังแรก
  ท้ังน้ี ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผานมากรรมการอิสระของบริษัท ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการ
ให บริการทางวิชาชีพหรือบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการ
ใหบริการทางวิชาชีพ ในมูลคาเกินกวาหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม
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 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตองมีองคประกอบดังตอไปน้ี
 1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบริษัทท่ีเปนอิสระไมนอยกวา 3 คน
 2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายกรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 1 คนตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน
 3. ใหคณะกรรมการของบริษัทเลือกและแตงต้ังกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเปนประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ
 4. ใหผูจัดการหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนง

 การแตงต้ังและดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี
 1. คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการอิสระเปนประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอิสระของบริษัทฯอยางนอย 3 คน โดยมีกรรมการ 
อยางนอย 1 คน เปนผูท่ีมีความรูและประสบการณดานบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในการ
สอบทาน ความนาเช่ือถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 
ทานใหดํารงตําแหนง เปนประธานกรรมการตรวจสอบ
 3. เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุท่ีกรรมการตรวจสอบไมสามารถอยู
ไดจน ครบวาระ และมีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวา 3 คน คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีแตงต้ั
งกรรมการ ตรวจสอบท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามทดแทนใหครบถวนภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ีจํานวน
สมาชิกไมครบถวน เพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบท่ี
เขาดํารงตําแหนงแทนน้ันจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน
 4. ใหเลขานุการบริษัทหรือผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน หรือใหผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ดํารง ตําแหนงเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 5. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระ
ของ การเปนกรรมการบริษัท  และเม่ือครบวาระดํารงตําแหนงอาจไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใหมได
ตามท่ีคณะกรรมการ บริษัทเห็นวาเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงตอเน่ืองไมเกิน 9 ป และ
ใหกรรมการตรวจสอบท่ีพน ตําแหนงตามวาระอยูรักษาการในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังกร
รมการมาแทนตําแหนง เวนแต กรณีท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแลว แตไมไดรับเลือกใหกลับเขามา
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกใน กรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนข้ึนเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพ่ือให
กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการ บริษัทกําหนดโดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูใน
ตําแหนงไดเพียงวาระท่ียังคงเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน
 6. การพนจากตําแหนง
  6.1 กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงเม่ือ
   ก)  ครบกําหนดตามวาระ
   ข)  พนจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ
   ค)  ลาออก
   ง)  เสียชีวิต
   จ) คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตําแหนง
   ฉ) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรน้ีหรือตามหลักเกณฑของ 
    ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
   ช) ศาลมีคําส่ังใหออก
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  6.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีท่ียังดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทอยู 
ใหย่ืนใบลาตอประธานกรรมการตรวจสอบลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผลโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะ 
นําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติ พรอมสงสําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
("ตลาดหลักทรัพยฯ") ทราบ และเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแตงต้ังบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนทดแทน
บุคคลท่ีลาออก
  6.3 กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพนจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารงตําแหนง ให
บริษัทฯ แจงตลาดหลักทรัพยฯ ทันที ท้ังน้ี กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถช้ีแจงถึงสาเหตุดังกล
าวใหสํานักงาน ก.ล.ต. ได
 3. องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการบริษัทฯ อยางนอย 3 คน 
และ อยางนอย 2 คน ตองเปนกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนควรเปนกรรมการ
อิสระ ท้ังน้ี แมตําแหนงจะวางไปบาง กรรมการท่ีเหลืออยูยอมทํากิจการได แตถาจํานวนกรรมการลดนอยลงจนเหลือ
ไมถึงท่ีจะเปนองค ประชุม กรรมการท่ีเหลืออยูยอมทํากิจการไดเฉพาะการจัดใหมีการประชุมเพ่ือดําเนินการใหคณะ
กรรมการบริษัทมีการแตงต้ัง กรรมการเพ่ิมเติมแทนตําแหนงท่ีวางท้ังหมดเทาน้ัน
 4. องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดวยกรรมการและ/หรือผูบริหารจํานวนไมนอยกวา 3 คน 
คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ในกรณีท่ี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงอีกคนหน่ึงหรือหลายคนเปนรอง
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงก็ได
 5. องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการบริหารข้ึนชุดหน่ึง ซ่ึงประกอบดวยกรรม
การ และ/หรือผูบริหารจํานวนหน่ึงท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทฯ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยองคประกอบของคณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการและผูบริหาร
จํานวน ไมนอยกวา 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริหาร ในกรณี
ท่ีคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารอีกคนหน่ึงหรือหลายคนเปนรองประธาน
กรรมการบริหารก็ได

การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด
 ในการสรรหาผูมาดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทฯบุคคลดังกลาวจะถูกนําเสนอตอ คณะ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซ่ึงจะเปนผูพิจารณาเบ้ืองตน ในการกล่ันกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบ
ถวน เหมาะสม มีความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯและ
เขาใจธุรกิจ ของบริษัทฯเปนอยางดี และสามารถบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายท่ีบริษัทฯ กําหนดไวได 
และนําเสนอตอ คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป
นโยบายวาดวยการไปดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ
 การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอ่ืนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการในจํานวนท่ีมากเกิน
ไป อาจมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนาท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการ ดังน้ัน คณะ
กรรมการ บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายวาดวยการไปดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
และกรรมการผูจัดการ เพ่ือใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนสูงสุดในการท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
สามารถอุทิศเวลาสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2562 
เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 โดยมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี
 1. ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการ สามารถดํารงตําแหนงในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และบริษัทรวมได
 2. การดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอ่ืน ซ่ึงมีลักษณะเปนการแขงขันหรือคลายคลึงกันกับธุรกิจหรือ
ของ กลุมบริษัทฯ ใหนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นกอนเสนอขออนุมัติ ตอคณะกรรมการ
บริษัท และท่ีประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามลําดับ กอนเขารับการดํารงตําแหนงน้ัน
 3. การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนใดนอกจากขอ 1 และ 2 ซ่ึงเม่ือนับรวมกันแลว
เกิน 5 แหง ตองขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทกอนเขารับการดํารงตําแหนง
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นโยบายโครงการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)
 บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเขามารับผิดชอบในตําแหนงงานท่ีสําคัญทุกระดับ ใหเปนไปอยาง
เหมาะสมและโปรงใส เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทฯ ไดผูบริหารท่ีมีความเปนมืออาชีพ โดยมีฝายทรัพยากรบุคคล เปนผูจัดทํา
แผนสืบทอดตําแหนง ประธานกรรมการบริหารกรรมการผูจัดการ และผูบริหารของบริษัทฯ เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัท เปนผูพิจารณา
 1. ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ
  เม่ือตําแหนงผูบริหารระดับ ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการ วางลงหรือผูอยูในตํา
แหนง ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงได บริษัทฯ จะมีระบบการใหผูบริหารในระดับใกลเคียง หรือระดับรองเปนผู
รักษาการใน ตําแหนง จนกวาจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กําหนด และต
องเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน ความรูความสามารถ และประสบการณ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร โดยพิจารณาจาก
ฝายทรัพยากรบุคคล เพ่ือนํา เสนอตอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูท่ีมีความเหมาะสมใหดํารงตําแหน
งแทนตอไป
 2.  ระดับผูบริหาร
  เม่ือตําแหนงระดับผูบริหารต้ังแตผูจัดการฝายข้ึนไป วางลง หรือผูอยูในตําแหนงไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีในตําแหนงได บริษัทฯ จะมีการนําเสนอทายาทผูสืบทอดตําแหนงท่ีคัดเลือกไว เสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
ท้ังน้ี การวางแผนการสืบทอดตําแหนงของบริษัทฯ ระดับผูบริหารมีข้ันตอน ดังน้ี
  1. วิเคราะหสถานการณประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในดานกลยุทธบริษัทฯ นโยบายแผนการ
ลงทุน แผนงานการขยายตัว
  2.  ประเมินความพรอมของกําลังคนใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว
  3.  กําหนดแผนสรางความพรอมของกําลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงาน เพ่ือ
เตรียมทดแทนคนท่ีออก
  4.  สรางแผนสรรหาพนักงาน และพัฒนาฝกอบรมพนักงานไวลวงหนาภายใน 1 ป กอนพนั
กงาน จะเกษียณ หรือออกจากตําแหนงกอนเวลา
  5.  กําหนดความสามารถ ซ่ึงหมายถึง ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติท่ีพึงปรารถนา
ของ พนักงานในตําแหนงน้ันๆ และจัดทําแผนพัฒนาเปนรายบุคคล
  6.  คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
  7.  ใชเคร่ืองมือทดสอบและประเมินบุคลากร เพ่ือวิเคราะหศักยภาพของพนักงาน
  8.  ระบุทายาทผูสืบทอดตําแหนง จากการประเมินและวิเคราะหศักยภาพ ผลงาน ของ
พนักงาน ตองมีการแจงใหพนักงานทราบลวงหนา เพ่ือเตรียมรับมอบ
  9.  พัฒนาและประเมินพนักงานท่ีคาดวาจะเปนทายาท วาจะสามารถมีพัฒนาการและสรางผล
งาน ตามท่ีคาดหวังไดจริง หากไมเปนตามคาดหมาย การเปล่ียนตัวยอมทําได

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
 บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ดังน้ัน การตัดสินใจของบริษัทฯ ในการเขาลงทุนในธุรกิจตางๆ นอกจากบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลตอบแทน
ของผูมีสวนไดเสีย ทุกภาคสวนท่ีจะไดรับจากการลงทุนในธุรกิจดังกลาวแลว การดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยก็เปนอีกปจจัยท่ี
บริษัทฯ ใหความสําคัญ ดวยตระหนัก วาเปนการควบคุมและกลไกท่ีจะนําไปสูการกํากับดูแลกิจการท่ีไปลงทุนรวมถึ
งการมีระบบบริหารจัดการท่ีโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยบริษัทฯ ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ สามารถควบคุมดู
แลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงาน ตลอดจน กําหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการท่ีบริษัทฯ เขาไปลงทุน
น้ันไดอยางสมบูรณ เสมือนเปนหนวยงานหน่ึงของบริษัทฯ อีกท้ัง สามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกลาว
เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทฯ ได มาตรการ ในการกํากับดูแลกิจการดังกลาวน้ีจะเพ่ิมมูลคาและ
ความเช่ือม่ันใหกับผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ วาธุรกิจท่ีบริษัทฯ เขาลงทุน น้ันจะดําเนินการไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืน
 ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และนโยบายการบริหารงานใน
บริษัท ดังกลาวฉบับน้ี เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ตามประกาศ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ีทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ี
ออกใหม รวมท้ังแนว ทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยฯ มีสาระสําคัญดังน้ี 
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 นโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมท่ีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ  
เห็นวา จะกอใหเกิดประโยชนรวมเพ่ือเพ่ิมชองทางในการหารายได และเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ 
ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพิจารณาสัดสวนการลงทุน กําไรท่ีคาดวาจะไดรับ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และสถานะทางการเงินขอ
งบริษัทฯ กอนการ ตัดสินใจลงทุนในโครงการตางๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกลาวน้ัน จะตองไดรับการพิจารณา
เห็นชอบจากท่ีประชุม คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) และบริษัทฯ จะแตงต้ัง ตัวแทนของบ
ริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติ และประสบการณ เพ่ือเขารวมเปนคณะกรรมการในบริษัทน้ัน ๆ เพ่ือกําหนดนโยบายท่ีสําคัญ 
และกํากับดูแลการดําเนินงาน ของบริษัทยอย และบริษัทรวมดังกลาว
 นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม
 1. บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯในท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท
ยอย และบริษัทรวม เพ่ือใหสอดคลองกับสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อีกท้ังเพ่ือเปนการปฏิบัติตาม
แนวทางการ กํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และรักษาไวซ่ึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 
บริษัทยอย บริษัท รวม และของผูถือหุนอ่ืนโดยรวม
 2. บริษัทฯ กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทยอยและบริษัทรวมเพ่ือสามารถควบคุมดูแล
การ จัดการ และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดเสมือนเปนหนวยงานหน่ึงของบริษัทฯ รวม
ท้ังมี มาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบ
ริษัทฯ
  2.1 การเสนอช่ือบุคคลเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม
   บริษัทฯจะสงบุคคลท่ีไดรับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เขาเปน
กรรมการ ของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางนอยตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯในบริษัทยอยและบริษัทรวมน้ันโดย
กําหนดใหกรรมการท่ีเสนอช่ือน้ีมีคุณสมบัติบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนาไว
วางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจ
ของกรรมการและผูบริหารของบริษัท
  2.2 ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม
   กรรมการท่ีไดรับแตงต้ังตามมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ใหดํารงตํา
แหนง ในบริษัทยอยและบริษัทรวมน้ันมีขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบดังตอไปน้ี
   2.2.1   กรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวมมีขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบตาม
แตท่ีคณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมและ/หรือท่ีประชุม ผูถือหุนของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมน้ันจะ
กําหนด
    กรรมการของบริษัทยอยมีดุลพินิจในการพิจารณาและออกเสียงในการประชุม 
คณะกรรมการของบริษัทยอยในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ัวไปและการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอยได 
ตามแตท่ีกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทยอยและบริษัทฯ
    อยางไรก็ตามการพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองตางๆดังตอไปน้ีถือเปนเร่ืองสําคัญ 
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทยอยไมสามารถใชดุลพินิจของตนใน
การ พิจารณา และออกเสียงเร่ืองเหลาน้ีในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยไดหากแตตองไดรับความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุม คณะกรรมการของบริษัทฯหรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) เสียกอน
    ก.  การพิจารณาเก่ียวกับการทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท 
ยอยท้ังน้ี ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัท จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกันพ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีทจ. 21/2551 รวม
ถึงฉบับท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมเร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันรวมถึงฉบับท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
("ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน") 
    ข.  การพิจารณาเก่ียวกับการทํารายการไดมาจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินของ 
บริษัทยอยท้ังน้ีตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีทจ. 20/2551 
รวมถึง ฉบับท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมเร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไป
ซ่ึงทรัพยสินรวมถึงฉบับท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม ("ประกาศการไดมาจําหนายไปฯ") 
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    ค. การพิจารณาเก่ียวกับการทํารายการท่ีมีความสําคัญขอ 2.2.4 ขอ 2.2.5
และ 2.2.6
   2.2.2 กรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวมตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบความ
ระมัดระวังและความซ่ือสัตยสุจริตรวมท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคขอบังคับของบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมตลอดจนมติคณะกรรมการมติท่ีประชุมผูถือหุนรวมท้ังนโยบายคณะกรรมการบริษัทซ่ึงคณะกรรมการบริษัท
ยอยมีมติอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯกําหนด
   2.2.3 กรรมการของบริษัทยอยมีหนาท่ีเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานการทํารายการระหวางกันของบริษัทยอยตลอดจนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยท่ีมีนัยสําคัญใหแก
บริษัทฯทราบโดยครบถวนถูกตองและภายในกําหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษัทฯกําหนดอน่ึงการทํารายการระหวางกั
นการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยท่ีมีนัยสําคัญใหพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของของสํานักงานก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยฯ
   2.2.4 นอกเหนือจากการทํารายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือประกาศการ
ไดมาจําหนายไปฯดังกลาวขางตนการทํารายการดังตอไปน้ีถือเปนรายการท่ีมีความสําคัญบริษัทยอยมีหนาท่ีตองนําเสนอ
ขอมูลเก่ียวกับการทํารายการตอบริษัทฯและจะตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯก
อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยเพ่ือพิจารณาเร่ืองสําคัญดังตอไปน้ีอีกท้ังกรรมการซ่ึงบริษัทฯแตงต้ั
งใหดํารงตําแหนงในบริษัทยอยจะออกเสียงในเร่ืองดังตอไปน้ีไปในทางใดน้ันตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ของบริษัทฯกอน
    (1)  การโอนหรือสละสิทธิประโยชนท่ีมีมูลคาเกินกวาอํานาจอนุมัติของคณะ
กรรมการบริหารของบริษัทในการอนุมัติรายจายตางๆรวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองซ่ึงเปนสาระสําคัญท่ีมีตอผูท่ี
กอความเสียหายแกบริษัทยอย
    (2)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยท้ังหมดหรือบางสวนท่ีเปนสาระ
สําคัญใหแกบุคคลอ่ืน
    (3)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนในสัดสวนท่ีเปนสาระสําคัญมา
เปนของบริษัทยอย
    (4)  การเขาทําแกไขหรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทยอย
ท้ังหมดหรือบางสวนท่ีเปนสาระสําคัญการมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทยอยหรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
    (5)  การเชาหรือใหเชาซ้ือกิจการหรือทรัพยสินของบริษัทยอยท้ังหมดหรือ
สวนท่ีเปนสาระสําคัญ
    (6)  การกูยืมการใหกูยืมเงินการใหสินเช่ือการค้ําประกันการทํานิติกรรม
ผูกพันบริษัทยอยใหตองรับภาระทางการเงินเพ่ิมข้ึนอยางมีสาระสําคัญในกรณีท่ีบุคคลภายนอกขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถปฏิบัติการชําระหน้ีไดหรือการใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะอ่ืนใดแกบุคคลอ่ืนและมิ
ใชธุรกิจปกติของบริษัทยอย
    (7)  การพิจารณาจายเงินปนผลประจําปและเงินปนผลระหวางกาล 
(หากจะพึงมี) ของบริษัทยอย
    (8)  การเลิกกิจการของบริษัทยอยท้ังน้ีตองเปนกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของ
กิจการบริษัทยอยท่ีเลิกน้ันเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ
แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
    (9)  การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย
   2.2.5 เร่ืองดังตอไปน้ีเปนรายการสําคัญซ่ึงบริษัทยอยจะตองไดรับมติเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ กอน



124
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

    (1)  กรณีท่ีบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทย
อยหรือรายการท่ีเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทยอยโดยนําหลักเกณฑท่ีกําหนดไวตามประกาศท่ี
เก่ียวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย (แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดย
อนุโลมท้ังน้ี ตองเปนกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทยอยเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตาม
หลักเกณฑดังกลาวแลวอยูในเกณฑตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯตามหลักเกณฑดังกลาวดวย
    (2)  การเพ่ิมทุนโดยการออกหุนเพ่ิมทุนของบริษัทยอยและการจัดสรร หุนรวม
ท้ังการลดทุนจดทะเบียนซ่ึงไมเปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนท้ังทางตรง
และทางออมของบริษัทฯในบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆลดลงมากกวาหรือเทากับรอยละ10ของทุนจดทะเบียน ชําระแลว
ของบริษัทยอยน้ันหรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯท้ังทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆลดลง
เหลือนอยกวารอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทยอยน้ัน
    (3)  การดําเนินการอ่ืนใดอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯท้ัง
ทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆลดลงมากกวาหรือเทากับรอยละ10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ
บริษัทยอยหรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯท้ังทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ  ลดลงเหลือ
นอยกวารอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทยอย
    (4)  การเลิกกิจการของบริษัทยอยท้ังน้ีตองเปนกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของกิ
จการบริษัทยอยท่ีเลิกน้ันเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯโดยนําหลักเกณฑท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํา
กับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ืองการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินมาบังคับใชโดย
อนุโลมและตองเปนกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทยอยเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯแลว
อยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
   2.2.6 นอกจากรายการตามขอ2.2.4และขอ2.2.5แลวหากบริษัทยอยจะเขาทํารายการอ่ื
นใดท่ีมิใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอยและ/หรือเปนรายการท่ีจะมีผลกระทบตอบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ รายการ
ดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯกอนท้ังน้ีใหพิจารณาดําเนินการตาม
ขนาดรายการท่ีคํานวณไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ
  3. กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยตองเปดเผยและนําสงขอมูลสวนไดเสียของตนและ
ผูเก่ียวของในสวนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีอาจคาดหมายไดวาจะกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนอ่ืนใด (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทยอย ตอคณะกรรมการของบริษัทยอย หรือผูท่ี
คณะกรรมการของบริษัทยอยมอบหมายภายในกําหนดเวลาท่ีบริษัทยอยกําหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทยอยมี
หนาท่ีแจงเร่ืองดังกลาวใหคณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกําหนดเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด เพ่ือเปนขอมูลประกอบ
การพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซ่ึงการพิจารณาน้ันจะคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของบริษัทยอยและของบริษัท เปน
สําคัญ กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเร่ืองท่ีตนเองมีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทาง
ผลประโยชน
  4. กรรมการ และผูบริหารของบริษัทยอยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวของของกรรมการและผูบริหาร
ดังกลาวมีหนาท่ีแจงใหคณะกรรมการของบริษัทยอย ทราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับบริษัทยอยในลักษณะ
ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเล่ียงการทํารายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทยอยดังกลาว โดยคณะกรรมการบริษัทยอยมีหนาท่ีแจงเร่ืองดังกลาวใหแกบริษัทฯ ทราบ
   อน่ึง การกระทําดังตอไปน้ีซ่ึงเปนผลใหกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ
ของบริษัทยอยไดรับประโยชนทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงไดตามปกติ หรือเปนเหตุใหบริษัทยอยไดรับความเสีย
หาย ใหสันนิษฐานวาเปนการกระทําท่ีขัดหรือแยงกับประโยชนของบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ
   (ก)  การกระทําธุรกรรมระหวางบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวของของบริษัทยอย โดยมิไดเปนไปตามหลักเกณฑของการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน
   (ข)  การใชขอมูลบริษัทฯ และบริษัทยอยท่ีลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลท่ีเปดเผย
ตอสาธารณชนแลว หรือ
   (ค) การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยในลักษณะท่ี
เปนการฝาฝนหลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติท่ัวไปตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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  5. บริษัทยอยตองนําสงขอมูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวดวยการดําเนินงานใหกับบริษัทฯ เม่ือไดรับการ
รองขอตามความเหมาะสม
  6. กรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยสําคัญใด ๆ อาจแจงใหบริษัทยอยช้ีแจง และ/หรือ 
นําสงเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได
  7. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือผูรับมอบหมายของบริษัทยอย รวมถึงคู
สมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทยอย ท้ังท่ีไดมาจากการ 
กระทําตามหนาท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเปนนัยสําคัญตอบริษัทฯ และบริษัทยอย เพ่ือประโยชนตอตนเอง
หรือผูอ่ืนไมวาทางตรงหรือทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
  8. กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของของบริษัทยอยจะกระทําธุรกรรมกับบริษัทย
อยไดตอเม่ือธุรกรรมดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตามแตขนาด
รายการท่ีคํานวณไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ท้ังน้ี เวนแตเปนการทําธุรกรรมท่ีเปนขอ 
ตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรอง
ทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ แลวแตกรณี และ
เปนขอตกลงทางการคาท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเปนไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
อนุมัติไวแลว
 นโยบายการควบคุมดานการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวม
 1. บริษัทยอยและบริษัทรวมมีหนาท่ีนําสงผลการดําเนินงานรายเดือนและงบการเงินฉบับผานการสอบ
ทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนขอมูลประกอบการจัดทํางบการเงินดังกลาวของบริษัทยอยและ
บริษัทรวมใหกับบริษัทฯ พรอมยินยอมใหบริษัทฯ ใชขอมูลดังกลาวน้ัน เพ่ือประกอบการจัดทํางบการเงินรวมหรือรายงาน
ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจําไตรมาสหรือประจําปน้ันแลวแตกรณี
 2. บริษัทยอยและบริษัทรวมมีหนาท่ีรายงานประเด็นปญหาทางการเงินท่ีมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ เม่ือตรวจ
พบ หรือไดรับการรองขอจากบริษัทฯ ใหดําเนินการตรวจสอบและรายงาน

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน
 บริษัทฯมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และใหความสําคัญกับการดูแลการใชขอมูลภายในใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดม่ัน
ในหลักธรรมาภิบาลความซ่ือสัตยสุจริตในการดําเนินธุรกิจ และเพ่ือใหแนใจวานักลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯ ได
รับสารสนเทศท่ีเช่ือถือไดอยางเทาเทียมและทันทวงที บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
 1. แนวทางการเก็บรักษาขอมูลภายใน
  1) กําหนดลําดับช้ันความลับของขอมูล
   ขอมูลภายในเปนขอมูลลับทางการคา จึงตองปองกันมิใหมีการเปดเผยขอมูลภายในตอบุคคล
ภายนอก ขอมูลเหลาน้ีอาจแบงลําดับช้ันความลับเปนหลายลําดับตามความสําคัญ ไดแก ขอมูลท่ีเปดเผยได ขอมูลปกปด 
ขอมูลลับ ขอมูลลับมากท้ังน้ี การใชขอมูลภายในรวมกันตองอยูในกรอบของหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีตนไดรับมอบหมาย
เทาน้ัน
  2) การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก
   การเปดเผยขอมูลความลับตอสาธารณชนตองไดรับความเห็นชอบจากประธานเจาหนาท่ี
บริหารหรือกรรมการผูจัดการ ประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือกรรมการผูจัดการอาจจะเปนผูตอบเองในกรณีท่ีขอมูลมี
นัยสําคัญมาก หรืออาจมอบหมายใหผูรับผิดชอบเปนผูใหขอมูลแกสาธารณะ ท้ังน้ี บริษัทฯ มีผูทําหนาท่ีเผยแพรขอมูล
แกสาธารณชน ซ่ึงรับผิดชอบงานดานนักลงทุนสัมพันธและการติดตอกับหนวยงานดานการลงทุนในโครงการตางๆ  โดย
จะประสานงานกับหนวยงานภายในท่ีเปนเจาของขอมูล 
  3) การแสดงความเห็นแกบุคคลภายนอก
   บุคลากรของบริษัทฯ จะไมตอบคําถามหรือแสดงความเห็นแกบุคคลภายนอกอ่ืนใด เวนแตจะ
มีหนาท่ีหรือไดรับมอบหมายใหตอบคําถามเหลาน้ัน หากไมมีหนาท่ีหรือไดรับมอบหมายบุคลากรจะปฏิเสธการแสดงความ
เห็นตางๆ ดวยความสุภาพ
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 2. แนวทางปฏิบัติในการใชขอมูลภายใน
  คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงในสายงานบัญชีหรือการเงิน มีหนาท่ีตอง
รายงานการถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ใหเปนไปตามกฎระเบียบของขอบังคับของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม)("พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ") 
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ีเก่ียวของ 
โดยจะตองสงผานรายงานดังกลาวมายังเลขานุการของบริษัทฯ กอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยฯ ทุกคร้ัง
  1) การใชขอมูลภายใน
   บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของ
บริษัทตามแนวทางการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมความเช่ือม่ันใหแกผูถือหุน ผูลงทุน 
และผูเก่ียวของทุกฝาย บริษัทฯ จึงกําหนดมาตรการเก่ียวกับการใชขอมูลภายในของบุคลากรของบริษัทฯ ซ่ึงหมายความ
รวมถึงคณะกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ผูบริหาร ผูสอบบัญชี พนักงาน คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว  มาตรการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
กอใหเกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ อันเปนการเพ่ิมความเช่ือม่ันใหแกผูถือหุน 
ผูลงทุน และผูเก่ียวของทุกฝาย บริษัทฯ กําหนดเปนขอหามมิใหบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ดังท่ีไดกลาวขางตน รวม
ถึงสมาชิกครอบครัวของบุคลากรดังกลาวทุกคนท่ีไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทฯ เปนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ตอการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพยและท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณชน ไมวาจะเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย หรือ
ชักชวนใหบุคคลอ่ืนซ้ือ ขาย เสนอซ้ือ หรือเสนอขายหุนของบริษัทฯ ไมวาจะดวยตนเอง หรือผานนายหนา ท้ังน้ี 
ไมวาการกระทําดังกลาวจะกระทําเพ่ือประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืน
    นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังหามมิใหบุคลากรของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนและสมาชิกครอบครัว
ของบุคลากรน้ันนําขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพยและท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณชน
ไปเปดเผยเพ่ือใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวโดยตนเองไดรับประโยชนตอบแทน 
   บริษัทฯ จะถือวาการใชขอมูลภายในโดยมิชอบเพ่ือประโยชนในการซ้ือขายหลักทรัพย
ของ บริษัทฯ ดังกลาวขางตนเปนการซ้ือขายหลักทรัพยเพ่ือเก็งกําไร หรือสรางความไดเปรียบใหกับกลุมใดกลุมหน่ึง
ซ่ึงถือเปนการกระทําความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ และถือเปนความผิดทางวินัย
   ท้ังน้ี บริษัทฯ มีขอกําหนดหามกรรมการ พนักงาน ลูกจาง และบุคคลภายในอ่ืนนําขอมูลงบ 
การเงินหรือขอมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ท่ีทราบเผยแพรแกบุคคลภายนอกหรือผูท่ีมิไดมีสวน
เก่ียวของ ตลอดจนหามซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนท่ีขอมูลดังกลาวของบริษัทฯ /กลุมบริษัท จะเผย
แพรตอผูลงทุน และ 24 ช่ัวโมงภายหลังจากขอมูลดังกลาวของบริษัทฯ /กลุมบริษัทเผยแพรตอผูลงทุน (48  ช่ัวโมงภาย
หลังจากขอมูลดังกลาวของบริษัทฯ /กลุมบริษัทเผยแพรตอผูลงทุนในกรณีท่ีขอมูลมีความซับซอนมาก)
  2) มาตรการปองกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศ
   เพ่ือใหการปฏิบัติตามนโยบายเปนไปดวยความเรียบรอย บริษัทฯ มีมาตรการปองกันความ
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศดังตอไปน้ี
   (1) จํากัดการเขาถึงขอมูลท่ีไมเปดเผยตอสาธารณะโดยใหรับรูไดเฉพาะผูบริหารระดับสูง
สุดเทาท่ีจะทําได และเปดเผยตอพนักงานของบริษัทฯ ตามความจําเปนเพียงเทาท่ีตองทราบเทาน้ัน และแจงใหพนักงาน
ทราบวาเปนสารสนเทศท่ีเปนความลับและมีขอจํากัดในการนําไปใช
   (2)  จัดระบบรักษาความปลอดภัยในท่ีทํางานเพ่ือปองกันการเขาถึงและการใชแฟมขอมูล
และเอกสารลับ
   (3) เจาของขอมูลท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณชนจะตองกําชับผูท่ีเก่ียวของใหปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเครงครัด
  3) บทลงโทษสําหรับการใชขอมูลภายใน
   ผูฝาฝนจะถูกลงโทษทางวินัยโดยเร่ิมจากการตักเตือนเปนหนังสือ การตัดคาจาง การพักงาน
โดยไมไดรับคาจาง หรืออาจใหออกจากงาน ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับความรายแรงของความผิด หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายโดย
หนวยงานทางการท่ีเก่ียวของแลวแตกรณี
  ท้ังน้ี แนวทางดังกลาวไดผานการใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว
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 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด สําหรับรอบบัญชีป 2562 
และป 2563 โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 หมายเหตุ  /1 ไดรับการแตงต้ังจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2563 ใหเปนผูสอบบัญชีของ
   บริษัทและบริษัทยอย แทน นายกฤษดา เลิศวนา ซ่ึงทําหนาท่ีผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย ครบ 7 รอบบัญชี
   /2 ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2563
   /3 คาสอบบัญชีท่ีเกิดข้ึนจริง รวม 3,070,000 บาท เน่ืองจากเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัทไดจําหนายเงิน
   ลงทุนในหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท จํานวน 9,998 หุน 
   มูลคาหุนละ 100 บาท (คิดเปนจํานวนรอยละ 99.98 ของหุนท่ีออกและชําระแลว) ใหแกนางอําไพ จักราจุฑาธิบด์ิ
   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ในราคา 25,594.88 บาท 
   คิดเปนราคาหุนละ 2.56 บาท ซ่ึงใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ของบริษัทดังกลาว

คาตอบแทนผูสอบบัญชี

 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ช่ือบริษัทผูจาย ช่ือผูสอบบัญชี/1
คาสอบบัญชี (บาท)

ป 2562

1. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

รวม

2,340,000

3,170,000

3. บริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 200,000

5. บริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ จํากัด/3 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 100,000

4. บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 100,000

2. บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 430,000

ป 2563/2

2,340,000

3,170,000

200,000

100,000

100,000

430,000

ป 2564/3

2,340,000

3,070,000

200,000

0

100,000

430,000

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
 หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน
 1. ในป 2563 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนในวันท่ี 17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ 
สํานักงานใหญของบริษัทฯ เลขท่ี 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมูท่ี 1 ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ซ่ึงผูถือหุนสามารถเดินทางไดอยางสะดวกดวยระบบขนสงมวลชน และจัดประชุมในชวงเวลาท่ีเหมาะ
สม ท้ังน้ีเพ่ือเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติวาระประจําป การจายปนผลเปนเงินสดและหุนปนผล  การเพ่ิมทุนจดทะเบียน
เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลและการปรับสิทธิตางๆ  การเลือกต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดตองพนจากตําแหนง ตามวาระ
กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง การเพ่ิมจํานวนกรรมการและแตงต้ังกรรมการเขาใหม การแตงต้ังและกําหนดคาสอบ
บัญชีประจําป 2563 และงบการเงินของบริษัท  โดยในการเรียกประชุมผูถือหุนคณะกรรมการไดจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม
โดยระบุสถานท่ีวันเวลาระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดและเหตุผลตาม
สมควรซ่ึงระบุชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบเพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณีรวมท้ังความเห็นของคณะ
กรรมการในเร่ืองดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับแนบหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนท่ีไมอาจมารวมประชุมไดด
วยตนเองโดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุมและทําการโฆษณาคําบอกกลาวนั
ดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุมซ่ึงเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ในวันประชุมมีกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ เขารวมประชุมเพ่ือตอบขอซักถามตางๆ ของผูถือหุน  และคณะ
กรรมการบริษัทไดจัดใหมีการบันทึกการประชุมผูถือหุนโดยมีเน้ือหาการประชุมท่ีถูกตองครบถวน การแจงคะแนนทุกวาระ
รวมถึงรายละเอียดของผูเขารวมประชุมและจัดสงรายงานประจําปพรอมสําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชี
ตรวจสอบและท่ีประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลวพรอมกับสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนท่ีเก่ียวของกับการอนุมัติงบดุลการ
จัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด

 2. คณะกรรมการบริษัทไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนใชสิทธิในเร่ืองตางๆ ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป โดยการใหสิทธิในการเสนอวาระการประชุม และการเสนอบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการ 
ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 โดยใหสิทธิดังกลาวต้ังแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 
31 มกราคม 2563 โดยประกาศขาวผานทางส่ืออิเลคทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทางเว็บไซด
ของบริษัทฯ รวมถึงใหสิทธิผูถือหุนในการสงคําถามตอท่ีประชุมลวงหนาจนถึงกอนการประชุม  
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 3. บริษัทฯ ดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน ก.ล.ต. 
ตาม หลักเกณฑท่ีกําหนด รวมถึงเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของบริษัท www.jknglobal.com โดยมีการเปดเผย
ขอมูล นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผูบริหาร ในหมวด “การกํากับดูแลกิจการ” และ
เปดเผยขอมูล ขาวสาร ขอมูลทางการเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ” และบริษัทมีชองทางใหผูถือหุนรายยอยสามารถ
ติดตอสอบถาม ขอมูลไดทาง Email : ir@jknglobal.com
 หมวดท่ี 2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
 1. ในการประชุมผูถือหุนประจําป 2563 บริษัทฯ มีการดําเนินการประชุมตามลําดับวาระท่ีระบุไวใน
หนังสือเชิญประชุม และไมมีการนําเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมใดๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุม
ตอท่ีประชุม นอกจากน้ีอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง แตมีความประสงคจะ
ใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ ดวยการจัดสงหนังสือมอบฉันทะไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
 2. บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายเร่ืองการดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด โดยมีการสงจดหมาย
แจง เตือนไมใหกรรมการและผูบริหาร เปดเผยขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญตอการซ้ือขายหุนของบริษัทในทุกรอบก
อนท่ีจะมี การเผยแพรขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลง
ราคาหลัก ทรัพยในชวง 1 เดือนกอนท่ีขอมูลดังกลาวของบริษัทฯ /กลุมบริษัทจะเผยแพรตอผูลงทุน และ 24 ช่ัวโมง
ภายหลังจาก ขอมูลดังกลาวของบริษัทฯ /กลุมบริษัทเผยแพรตอผูลงทุน
 หมวดท่ี 4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
 1. บริษัทฯ มีการดําเนินงานดานนักลงทุนสัมพันธโดยไดมอบหมายใหประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท (ปฏิบัติหนาท่ีนักลงทุนสัมพันธ) ทําหนาท่ี
ติดตอส่ือสารกับผูลงทุนสถาบันผูถือหุนรวมท้ังนักวิเคราะหและภาครัฐท่ีเก่ียวของโดยบริษัทฯ จัดใหมีชองทาง การส่ือสาร
ขอมูลขาวสารและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ผานชองทางดังน้ี
  การเขารวมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) 
  การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพยตางๆ อยาง
  สม่ําเสมอทุกไตรมาส 
  เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท www.jknglobal.com
  หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ โทร 034-310569 ตอ 20 Email : ir@jknglobal.com
  จดหมายขาวท่ีเผยแพรตอส่ือมวลชน ท่ีนําเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท หรืองานแถลงขาว  
 2. นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในท่ีดี และไดจัดใหมีฝายตรวจสอบ
ภายในท้ังหนวยงานภายในและวาจางจากหนวยงานภายนอกเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละสายงาน เพ่ือปอง
กันไมใหเกิดขอผิดพลาดและสงเสริมใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความโปรงใส โดยในปท่ีผานมามีการตรวจสอบตาม
แผนท่ีไดรับการอนุมัติต้ังแตตนป 2563 และไดมีการจัดทํารายงานสงใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบทุกไตรมาส
 3. บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย
โดยเลขานุการบริษัทเปนผูจัดทําสรุปขอมูลรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไปรวมถึงการถือครอง
หลักทรัพยของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะโดยสามารถสรุปไดดังน้ี
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สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารท่ีมีรายช่ือ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563

ช่ือ – สกุล

กรรมการ

ผูบริหาร

จํานวนการถือหุน/1 ณ

17 มีนาคม 2563 30 ธันวาคม 2563

การเปล่ียนแปลง

เพ่ิม / (ลด)
สัดสวนการถือหุน

ณ 30 ธันวาคม 2563

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง - - - 0.00%

2. นายสุรชัย ชมภูไพสร - - - 0.00%

3. นายปรีชา บุณยกิดา - - - 0.00%

4. นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย - - - 0.00%

- - - 0.00%5. นายชัยภัทร  ศรีวิสารวาจา/2

- - - 0.00%6. นายยุทธพงศ  มา/3

- - - 0.00%7. นายเอกภิสิทธ สุทธิกุลพานิช/3

328,914,200 342,923,173

20,762,800 23,358,150

14,008,973 56.45%8. นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ/4

2,595,350 3.84%9. นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ

- - 0.00%10. นางพิสมัย ลิขิตอํานวย

11. นางสาวกมลรัตน มงคลครุธ

-

- - - 0.00%

50,000 56,2501. นายธีรภัทร  เพ็ชรโปรี 0.0093%

2. นายบรรพต ชวาลกร - - -

6,250

0.00%

3. นายธนิท  รุจนันทธนา/5 12,000 - (12,000) 0.00%

 หมายเหตุ  /1 ขอมูลการถือหุนในบริษัทฯ รวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ บริษัทมีการจายหุนปนผล
   จากผลการดําเนินงานประจําป 2562 ในอัตรา 8 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผล ในวันท่ี 29 เมษายน 2563 ตาม
   ท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2563
   /2 ไดรับการแตงต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 
   9 สิงหาคม 2562 โดย ไมมีการถือหลักทรัพย ต้ังแตวันท่ีเร่ิมเขาดํารงตําแหนง ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2562
   /3 ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 17 
   เมษายน 2563 โดย ไมมีการถือหลักทรัพย ต้ังแตวันท่ีเร่ิมเขาดํารงตําแหนง ณ วันท่ี 17 เมษายน 2563
   /4 สัดสวนการถือหุนของนายจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2563 ประกอบดวยสวนท่ีนายจักรพงษ  
   จักราจุฑาธิบด์ิ เปนผูถือครองโดยตรง และสวนท่ีถือครองผาน MEDIA KING CAPITAL LTD. ท้ังน้ี ณ 14 
   ตุลาคม 2563 คุณจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ ไดมีการจําหนายหุนของบริษัท ท่ีถือครองโดย MEDIA KING 
   CAPITAL LTD. ออกท้ังจํานวน
   /5 ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
   คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 โดยเปนขอมูลการถือหลักทรัพย ต้ังแตวันท่ีเร่ิมเขาดํารงตําแหนง 
   ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563

 หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 1. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท มีจํานวน 11 ทาน ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระ
จํานวน 5 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 45.45  ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซ่ึงมากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และ
ยังมีคณะกรรมการชุดยอยรวม 4 คณะไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือแบงแยกหนาท่ีและติดตามการทํางานในสวนท่ีรับผิดชอบไดอยาง
ใกลชิด  นอกจากน้ีประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระ และไมใชบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ จึงทําใหการแบงแยกหนาท่ีเปนไปไดอยางชัดเจนและโปรงใส 
 2. 2. คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และคณะ
กรรมการชุดยอย โดยเร่ิมประเมินผลต้ังแตการปฏิบัติงานประจําป 2560 เปนตนไป โดยใชแบบประเมินตนเองของคณะ
กรรมการซ่ึงฝายพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดนําเสนอไวบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยมาใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และจัดทําแบบประเมินข้ึนจํานวน 
3 ชุดดังน้ี
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  1) การประเมินตนเองของกรรมการท้ังคณะ 
   กรรมการแตละคนจะประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการแบบองครวม
  2)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ 
   กรรมการแตละคนของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะจะประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
   คณะกรรมการชุดยอยเฉพาะท่ีตนเองเปนกรรมการอยูแบบองครวม  โดยประกอบดวย
   คณะกรรมการชุดยอย 3 คณะ คือ 
   2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 
   2.2)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
   2.3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
  3)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล 
   กรรมการแตละคน จะประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองแบบรายบุคคล
 ท้ังน้ี เพ่ือใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท วาไดดําเนินการ ตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีไดอนุมัติไวและ/หรือตามแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการบริษัทใหสอดคลองกับแนวนโยบายท่ีกําหนดไว และเพ่ือทบทวนปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน
รอบปท่ีผานมา
 กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการท้ังคณะ / คณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล
 1)  คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพ่ือใหเกิดความถูกตอง ครบถวน 
  และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานกํากับดูแลกําหนด
 2)  เลขานุการบริษัทจัดสงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการใหกรรมการบริษัทภายในตนเดือน
  ธันวาคมของทุกป
 3)  กรรมการบริษัท ทําแบบประเมินผลและสงคืนเลขานุการบริษัท ภายในส้ินเดือนธันวาคมของทุกป
 4)  เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปและวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการ
  บริษัทและรายงานผลการวิเคราะหจากการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 5)  เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทําแผนเพ่ือ
  ดําเนินการปรับปรุง

 วิธีการใหคะแนน 
  0   =   ไมเห็นดวยอยางย่ิง หรือไมมีการดําเนินการในเร่ืองน้ัน
  1   =   ไมเห็นดวย หรือมีการดําเนินการในเร่ืองน้ันเล็กนอย 
  2   =   เห็นดวย หรือมีการดําเนินการในเร่ืองน้ันพอสมควร
  3   =   เห็นดวยคอนขางมาก หรือมีการดําเนินการในเร่ืองน้ันดี
  4   =   เห็นดวยอยางมาก หรือมีการดําเนินการในเร่ืองน้ันอยางดีเย่ียม

 หลักเกณฑท่ีใชในการประเมินผลงานของคณะกรรมการท้ังคณะ/คณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล/รายบุคคล 
ครอบคลุมเน้ือหาโดยสรุป และสรุปผลการประเมินไดดังน้ี

หัวขอการประเมิน
คณะกรรมการ

ชุดยอย

คณะกรรมการ

ท้ังคณะ
รายบุคคล

โครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการ 

การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ X X

X X

X X

บทบาท/หนาท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการ

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร

ความสัมพันธกับฝายบริหาร 

ผลคะแนนเฉล่ีย ป 2563 อยูในเกณฑ ดีมาก ดีมาก ดีมาก

การประชุมของคณะกรรมการ
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 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร
  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมายและบริหารงานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว
ดังน้ัน ทุกส้ินป จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร รวมถึงใหประธานเจาหนาท่ีบริหารได
ประเมินตนเอง และเลขานุการบริษัทเปนผูสรุปรายงานผลการประเมินตอท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เพ่ือนําผลประเมินมาเปนขอมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ี และกําหนดคาตอบแทนของประธานเจา
หนาท่ีบริหาร โดยมีหัวขอการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังน้ี
  -  ความเปนผูนํา
  -  การกําหนดกลยุทธ
  -  การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
  -  ความสัมพันธกับคณะกรรมการ
  -  ความสัมพันธกับภายนอก
  -  การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร
  -  การสืบทอดตําแหนง
  -  ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ
  -  คุณลักษณะสวนตัว
  -  การพัฒนาตนเอง
  ท้ังน้ี ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ ไดรับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจํา
ป 2563 อยูในเกณฑ “ดีมาก”
 3, การพัฒนากรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
  1) สนับสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหารและเลขานุการบริษัท เขารวมการสัมมนา อบรมกับ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานอ่ืนๆ 
เพ่ือสามารถนําความรูท่ีไดมาใชประโยชนหรือปรับปรุงการปฎิบัติงานอยางตอเน่ือง 
   โดยในป 2563 มีผูบริหารเขารวมการอบรมสัมมนา ดังน้ี
   - นางพิสมัย  ลิขิตอํานวย  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
        ความเส่ียง และรองกรรมการผูจัดการอาวุโส
        - หลักสูตร Leading at the Speed of 
          Trust, Pacrim Group
   -  นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบด์ิ กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายงาน
        คอนเทนต
        - หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิ
          จิตัล, คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
          บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
   - นายธีรภัทร  เพ็ชรโปรี  รองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี 
        - หลักสูตร THE NEW CFO CRISIS 
          FINANCIAL OFFICER,  ตลาดหลักทรัพย 
          เอ็ม เอ ไอ และ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
          ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
        - หลักสูตร CFO Refresher Course รุน 1, 
          ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
   - นางสาววริศรนลิน สุภาสนันท    เลขานุการบริษัท และปฏิบัติหนาท่ีนัก
        ลงทุนสัมพันธ
        - Live-Road to Certified, โครงการแนว
            รวมตอตานคอรรัปช่ันของภาคเอกชนไทย 
          (CAC) : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
          บริษัทไทย
        - Live-Open House CAC Checklist 
           4.0, โครงการแนวรวมตอตานคอรรัปช่ัน 
          ของภาคเอกชนไทย (CAC) : สมาคมสง
          เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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   2)  จัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมโดยนําเสนอเอกสารและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ี เชน คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป 
(แบบ 56-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ
ธุรกิจ นโยบายคณะกรรมการรวมท้ังขอมูลการดําเนินธุรกิจและการจัดการผลการดําเนินงานและสงเสริมใหกรรมการ
เขารับการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี
ในฐานะกรรมการและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหดีย่ิงข้ึน
  3)  สนับสนุนการใหคณะกรรมการรวมเปนวิทยากรในงานตางๆ ซ่ึงถือเปนการพัฒนากรรมการ
อีกทางหน่ึง  โดยในป 2563 กรรมการรวมเปนวิทยากร ดังน้ี
   - นายจักรพงษ  จักราจุฑาธิบด์ิ กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา
        ตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และ
        ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ
        - บรรยายพิเศษหัวขอ “เจาะกลยุทธธุรกิจ 
        หม่ืนลาน เจาแมคอนเทนตระดับโลก” ใน
        รายการ How to Think มูฟออนไว ลมก่ี
        คร้ังก็ลุกได : รายการธุรกิจชวน Think ชวน
        คิด หน่ึงในโครงการ “เราไมท้ิงกัน”, ธนาคาร 
        กสิกรไทย
        - บรรยายพิเศษใหแกพนักงานการประปา
        นครหลวง หัวขอ “Inspiration Talk : คิด 
        อยางไรใหใจสู” โครงการ MWA HAPPY 
        WORKPLACE โดย กองความปลอดภัย
        และอาชีวอนามัย ฝายสวัสดิการและกิจการ
        สัมพันธ, การประปานครหลวง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย  จํากัด (มหาชน)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน ท่ีมีคุณสมบัติตามขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนไปตามนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซ่ึงไดรับการแตง
ต้ังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายนามและการเขารวมประชุม ดังน้ี 

 และมี นางอุมาพร  ภูเวียงแกว หัวหนางานตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงระบุ
ไวในนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ท่ีกําหนดขอบเขต หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ และระเบียบบริษัทฯ ซ่ึงสอดคลองกับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยอยางครบถวน ไดแก การสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน กํากับดูแลงานตรวจสอบ
ภายใน รายการระหวางกัน การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดํา
เนินธุรกิจ การพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชี และมีการประเมินตนเองกับการปฏิบัติหนาท่ีประจําป  โดย
ในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จํานวน 6 คร้ัง รวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน 
รวมถึงมีวาระการประชุมเฉพาะผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวย  ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญของงานท่ี
ปฏิบัติไดดังตอไปน้ี
 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2563 ของบริษัทฯ และ               
บริษัทยอย กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ รวมท้ังไดเชิญผูสอบบัญชีเขารวมประชุมทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณา
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินโดยสอบถามผูสอบบัญชี
ในเร่ืองความถูกตอง ครบถวน การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีสําคัญ ซ่ึงผลกระทบตองบการเงินความเพียงพอของของขอมูล
ท่ีเปดเผยไวในงบการเงิน และขอสังเกตของผูสอบบัญชี เพ่ือใหม่ันใจวาการจัดทํางบการเงินเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคลองกับผูสอบบัญชีวางบการเงินมีความถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
นอกจากน้ี ยังพิจารณาผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในอยางเปนอิสระ รับฟงคําช้ีแจง ขอตรวจพบ 
ความเห็น และขอเสนอแนะของผูท่ีรับผิดชอบ

รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหนง
การเขารวมประชุม/

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6

2. นายสุรชัย  ชมภูไพสร กรรมการตรวจสอบ 6/6

3. นายปรีชา  บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบ 6/6

4. นางสาวธิติญา  ทวีธรรมสถิตย กรรมการตรวจสอบ 6/6
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 2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการกํากับดูแลงานตรวจ
  สอบภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานและกํากับใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
ตรวจสอบภายใน โดยไดสอบทานผลการตรวจสอบภายใน รวมกับหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีบริษัทฯ วาจางจากภายนอก 
และหัวหนางานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพ่ือกอใหเกิดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม ตามวัตถุประสงคการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร ใหมีการใชทรัพยากรท่ี
คุมคาและประหยัด ใหมีการดูแลรักษาทรัพยสินท่ีเหมาะสม และใหมีแนวทางการปองกันการเกิดทุจริตคอรรัปช่ัน โดย
ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต.  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ
 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณางบประมาณประจําปในการวาจางหนวยงานตรวจสอบภายใน
มีการประเมิน ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหนวยงาน ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวามี ความเหมาะสมและไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ

 3. การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับรายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนของบริษัทฯ โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํารายการ การปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเก่ียวของและ
เปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงการเปดเผยขอมูลของรายการดังกลาวตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว

 4. การบริหารจัดการความเส่ียง
   คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารไดใหความสําคัญและระมัดระวังตอการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษั
ทฯ ตลอดจนใหคําแนะนําและเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ท้ังน้ีบริษัทฯ 
มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทําหนาท่ีในการประเมินและทบทวนความเส่ียง การจัดทําแผนงานบริหารจัดการความ
เส่ียง การควบคุมติดตามและประเมินผล ตลอดจนการรายงานการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัท

 5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด 
ของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังน้ีจากการรายงานของผูตรวจสอบภายใน 
ผูบริหาร และผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาไมพบประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญในเร่ืองการไม
ปฎิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ

 6. การพิจารณาคัดเลือกเสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของ 
  บริษัทฯ และการเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน 
สถานะของผูสอบบัญชี ขอจํากัดท่ีมีสาระสําคัญ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ และ
ไดมีการพบปะหารือระหวางคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนประจําทุกไตรมาส เพ่ือรวมหารือ 
เก่ียวกับการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนหารือปญหาท่ีพบจากการตรวจสอบ และการหาแนวทางในการแกไขประเด็นตางๆ
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 ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 ไดพิจารณาอยาง  
ถ่ีถวน ท้ังในเร่ืองของความเช่ียวชาญ มาตรฐาน ในการทํางาน และความเหมาะสมของคาตอบแทน แลว มีมติเห็นชอบใน
การพิจารณาคัดเลือกนางสาววันนิสา  งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 หรือ นางสาวโชติมา  กิจศิรกร 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7318 หรือนางสาวชุตินันท  กอประเสริฐถาวร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9201 หรือนาย
พีระเดช   พงษเสถียรศักด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท และบริษัทยอย ประจําป 2564 แทนผูสอบบัญชีรายเดิม เน่ืองจากเห็นวาเปนผูสอบบัญชีท่ีมีมาตรฐานในการ
ทํางานท่ีดี   มีคุณภาพในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูสอบบัญชีเปนท่ียอมรับ และสามารถลดคาใชจายใหแกบริษัทฯ 
และบริษัทยอยไดเปนอยางมาก โดยมีคาตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจําป 2564 และคาสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวมเปนเงินจํานวน 1,610,000 บาท ลดลงจากท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2563 เปนจํานวน 730,000 บาท โดยจะนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ใหมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะ
สมกับการดําเนินธุรกิจ การคํานึงถึงความเส่ียงการปฏิบัติงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได เพ่ือใหระบบบัญชีและ รายงาน
ทางการเงินมีความถูกตอง เช่ือถือได รวมท้ังใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตและอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไวในนโยบาย
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น 
วา การจัดทําและเปดเผยขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได และบริษัทฯ ไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดตางๆ ของหนวยงานกํากับดูแล มีการบริหารความเส่ียงเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ไม
พบรายการท่ีกระทบตอบริษัทท่ีเปนสาระสําคัญ

 (พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ไดรับการ
แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน และเปนกรรมการ
ท่ีเปนผูบริหาร 1 ทาน โดยมีรายนามคณะกรรมการและการเขารวมประชุมในรอบป 2563 ดังน้ี

 ในรอบป 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตหนาท่ี ความรับผิ
ดชอบท่ีระบุไวในนโยบายของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการพิจารณาเร่ืองสําคัญ ดังน้ี
 1. พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ                                
ตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 โดยบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุ
นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการลวงหนากอนวันประชุม ซ่ึงไมมีผูถือหุนทาน
ใดเสนอช่ือมายังบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกตอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในรูปแบบคาตําแหนง คาเบ้ีย
ประชุม และโบนัสกรรมการ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 โดย
พิจารณาใหสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบ สภาวะเศรษฐกิจ และอางอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
 3. พิจารณาและเสนอความเห็นในการกําหนดคาตอบแทนผูบริหาร โดยพิจารณาใหมีความเหมาะสม 
อยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอท่ีจะดูแลรักษาผูบริหารท่ีมีคุณสมบัติท่ีตองการไวได
 4.  พิจารณาคัดเลือกผูบริหารระดับสูง และกําหนดคาตอบแทนตามท่ีฝายจัดการนําเสนอ เพ่ือรองรับ
การขยายงานของบริษัทฯ และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 5.  กําหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ตลอดจน
ผูบริหารระดับสูง โดยนําแนวทางจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาปรับใชใหเหมาะสมกับโครงสรางของคณะ
กรรมการและเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพ่ือใชในการประเมินผลประจําปของกรรมการ 
กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทเปน
ประจํา โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปรงใส เพ่ือประโยชนตอบริษัทฯ

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง
การเขารวมประชุม/

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. นายสุรชัย  ชมภูไพสร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2/2

2. นายปรีชา  บุณยกิดา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

2/2

3. นายจักรพงษ  จักราจุฑาธิบด์ิ 2/2

 (นายสุรชัย  ชมภูไพสร)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงองคกร ซ่ึงมีสวนสําคัญท่ีจะสนับสนุน
ใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง และบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง                        
โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 ไดมีมติแตงต้ังใหนายสุรชัย  ชมภูไพสร 
กรรมการอิสระดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ิมอีก 1 ตําแหนง โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 2 มีนาคม 2563 
เปนตนไป
 ณ วันท่ี 31 ธันาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 
3 ทาน และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 1 ทาน เพ่ือกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ใหขอเสนอแนะมาตรการปองกัน และวิธีบริหารความเส่ียงขององคกรใหอยูในระดับท่ียอมรับได และกํากับดูแล ติดตาม
ผลการบริหารความเส่ียงอยางสม่ําเสมอ โดยมีรายนามกรรมการบริหารความเส่ียงและการเขารวมประชุมดังน้ี

 ในป  2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยสรุปรายละเอียดไดดังน้ี
 1. พิจารณาแผนบริหารความเส่ียงประจําปท่ีคณะทํางานบริหารความเส่ียงไดทําการประเมินความเส่ียง 
และจัดระดับความสําคัญของความเส่ียงพรอมท้ังกําหนดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และกําหนดวิธีจัดการความเส่ียงน้ันๆ ให
อยูในระดับท่ียอมรับไดหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
 2. 2. ติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียงภายใตนโยบาย
และกรอบการบริหาร ความเส่ียงท่ีกําหนดไวเพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ และรายงานการบริหารความเส่ียงดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการกํากับดูแล ติดตามผลการบริหารจัดการความเส่ียงอยางใกลชิด และ
ทบทวนประเด็นความเส่ียงอยางสม่ําเสมอ อันจะสงผลใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ืองและบรรลุเปา
หมายตามแผนธุรกิจท่ีกําหนดไว ตลอดจนเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ 
องคกรไดอยางย่ังยืน

 (นายปรีชา  บุณยกิดา)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง
การเขารวมประชุม/

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. นายปรีชา  บุณยกิดา ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4

2. นายสุรชัย  ชมภูไพสร กรรมการบริหารความเส่ียง

กรรมการบริหารความเส่ียง

3/3

3. นางสาวธิติญา  ทวีธรรมสถิตย 4/4

กรรมการบริหารความเส่ียง4. นางพิสมัย  ลิขิตอํานวย 4/4
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ความรับผิดชอบตอสังคม

นโยบายภาพรวม  
 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุงเนนการดําเนินธุรกิจเพ่ือการเจริญเติบโตอยาง
ย่ังยืน โดยบริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญของความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
ดังน้ันบริษัทฯ  จึงมีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : 
CSR) การตอตานคอรรัปช่ัน (Anti - Corruption) รวมถึงโครงการ Whistle Blower ซ่ึงกําหนดหลักการ 8 ขอ ไดแก 
การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฎิบัติตอแรงงาน
อยางเปนธรรม ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมี
นวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซ่ึงไดจากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมส่ิงแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย 
ท้ังน้ีการกําหนดนโยบายดังกลาวมีจุดประสงคเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการแนวทางความรั
บผิดชอบตอสังคมของกิจการท่ีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ") 
การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะใชแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการท่ีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เปนมาตรฐานในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการรายงาน เน่ืองจากมีมาตรฐาน เปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง และ
ครอบคลุมทุกประเด็น ซ่ึงจะชวยใหบริษัทฯ สามารถพัฒนาการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมไดครอบคลุม
และจุดเร่ิมตนท่ีจะพัฒนาสูรายงานในระดับสากลตอไป
 1.  การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
  1.1  บริษัทฯ มุงม่ันประกอบธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอยางมีความ 
รับผิดชอบตอสังคม ท้ังทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุงม่ันทําความดีตอบุคคล กลุมชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม 
และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี โดยใชความรูความสามารถอยางเต็ม
ท่ีดวยความระมัดระวัง ดวยขอมูลท่ีเพียงพอและมีหลักฐานสามารถอางอิงไดรวมท้ังถือปฏิบัติตามขอกฎหมายและขอ 
กําหนดท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด
  1.2  ดานการปฏิบัติตอคูคา บริษัทฯ จะปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม ไมเรียกรองหรือรับผลประโยชน
ใดๆ  ท่ีไมชอบธรรมจากคูคา และหากปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดไมได ใหรีบแจงคูคาใหทราบลวงหนาเพ่ือรวมกันหาแนวทาง
แกไข
  1.3  ดานการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา บริษัทฯ จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ภายใตกรอบกติกา
ของการแขงขันท่ีดี และไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงขันทางการคาดวยวิธีท่ีไมสุจริต
  โดยบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และ
พนักงานใชยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุ
กเร่ืองของบริษัทฯ
 2.  การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน
  บริษัทฯ มีนโยบายปฎิบัติตามกฎหมายท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริตและการคอรรัปช่ัน
ในประเทศไทย ตอตานการการกระทําทุจริต การใหสินบนและการคอรรัปช่ันอยางส้ินเชิง โดยหามกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร และพนักงาน ยอมรับหรือสนับสนุน การทุจริตและคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ ท้ังทางตรง หรือทางออม  ครอบคลุม
ถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษรเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
  กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานของบริษัท จะตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต
คอรรัปช่ันและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด ดังตอไปน้ี
  2.1  บริษัทฯ ไมกระทําและ/หรือไมสนับสนุนการใหสินบน หากมีการบริจาคเพ่ือการกุศล การ
บริจาคใหแกพรรคการเมือง รวมถึงการใหของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดําเนินการดวยความโปรงใส ช้ีแจงและตรวจ
สอบได
  2.2 สงเสริมการสรางจิตสํานึก และคานิยมในการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันใหแกกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานใหปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศและขอบังคับท่ีเก่ียวของ
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  2.3 หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานกระทําการใด หรือเปนตัวกลางในการเรียก รั
บทรัพยสิน หรือผลประโยชนใดจากหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน เพ่ือจูงใจหรือกระทําการผิดกฎหมาย รวม
ถึง การใชตําแหนงหนาท่ีและ/หรือนําขอมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน
  2.4 จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปรงใสลถูกตอง มีระบบการควบคุมภายในท่ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม เพ่ือปองกันมิใหเกิดหรือมีสวน
เก่ียวของกับการทุจริตและคอรรัปช่ัน
  2.5 กําหนดใหมีการสอบทานตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันอยางสม่ําเสมอตลอด
จนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขกําหนดในการดําเนินการ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
กฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ
  2.6 จัดใหมีชองทางในการส่ือสารเพ่ือใหผูแจงเบาะแสสามารถท่ีจะแจงเบาะแสอันควรสงสัย 
โดยใหความม่ันใจวาผูแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง
  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจัดใหมีการอบรมแกพนักงาน เพ่ือใหความรูเก่ียวกับนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และสงเสริมใหพนักงานมีความซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ
  บริษัทฯ มีนโยบายในการตอตานการทุจริต การคอรัปช่ันทุกรูปแบบ ท้ังในระดับองคกรและระดับชาติ 
โดยกําหนดเปนนโยบายท่ีชัดเจน มีกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีเขมแข็งเพ่ือปองกันการทุจริตคอรัปช่ัน รวมไปถึงจัด 
ใหมีชองทางในการแจงเร่ืองราวรองเรียนท่ีเขาถึงไดงายผานเว็บไซดของบริษัทฯ ย่ิงไปกวาน้ันคณะกรรมการบริษัท มี
มติเห็นชอบใหบริษัทฯ เขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดยบริษัทฯ เขารวม 
โครงการเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2562
  นอกจากน้ี คณะกรรมการยังไดจัดใหมีแนวทางในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ (Whistle Blower) หรือการกระทําผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมท่ีอาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของบุคคลในองคกร รวมถึงความบกพรองของระบบควบคุมภายใน ท้ังจากพนักงานและผูมีสวนไดเสียอ่ืน รวมท้ังมี
กลไกในการคุมครองผูแจงเบาะแส โดยการกําหนดแนวทางการแจงเบาะแสและขอรองเรียนใหสามารถแจงขอมูลดัง
กลาวถึงระดับผูบริหารและคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงผูท่ีพบเห็นการฝาฝนกฎหมายหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถ
สอบถามขอสงสัยหรือขอรองเรียนไปยังผูบังคับบัญชา สํานักตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท กรรมการผูจัดการ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ กําหนดมาตรการคุมครอง 
นโยบายเก็บขอมูลขอรองเรียนเปนความลับ และการจํากัดกลุมผูรับทราบขอมูลและเปดเผยเฉพาะผูท่ีเก่ียวของเทาน้ัน 
เพ่ือสรางความม่ันใจและความรูสึกปลอดภัยใหแกผูรองเรียน ซ่ึงบุคคลผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนสามารถเลือกเปด
เผยตัวหรือเลือกไมประสงคออกนาม และเม่ือเห็นเปนการสมควร  บริษัทฯ อาจกําหนดมาตรการคุมครองพิเศษหากอาจ
เกิดกรณีท่ีมีแนวโนมและสามารถคาดหมายไดวาอาจเกิดความเดือดรอนหรือไมปลอดภัย และผูแจงเบาะแสหรือผูรอง
เรียนจะไดรับการบรรเทาความเสียหายและหรือคาชดเชยท่ีเหมาะสมและเปนธรรมจากบริษัทฯ หรือบุคคลผูกอความ
เสียหายภายใตกลไกการบริหารงานและหลักเกณฑทางกฎหมาย
 3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน
  บริษัทฯ ตระหนักดีวากิจการตองเคารพตอชีวิตและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของทุกคนซ่ึงนับเปน
รากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมท้ังการสรางมนุษยสัมพันธในสังคม
  ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีแนวทางท่ีจะสงเสริมและกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืน
ฐานและความเสมอภาค โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทางการ
เมือง หรือความเช่ือในทางอ่ืนใด ชาติพันธุหรือพ้ืนเพทางสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยัง 
มีแนวทางท่ีจะสงเสริมและเปดโอกาสใหพนักงาน ในการแสดงความคิดเห็น หรือรองเรียนเก่ียวกับการถูกละเมิดสิทธิ
ของแตละบุคคล
  ในปท่ีผานมาบริษัทฯ ไมมีการกีดกัน หรือไมใหสิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแกผูหน่ึงผูใด เน่ืองจาก
ความแตกตางทางดานเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สีผิว อายุ ภาษา สถาบันการศึกษา รวมท้ังไมเก่ียวของกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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 4.  การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
  บริษัทฯ เช่ือวาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการดําเนินธุรกิจเพ่ือการสรางมูลคาและผล
ตอบแทนใหแกกิจการ เน่ืองจากการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของบริษัทฯ จําเปนตองใชความรู ความสามารถ รวมท้ัง 
ความทุมเทท้ังแรงกายและแรงใจในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย
  ดังน้ัน บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติตอพนักงานบริษัท โดยผูบริหารจะตองปฏิบัติตอพนักงาน
อยางยุติธรรม บริหารงานโดยความไมลําเอียง สนับสนุนในการสรางศักยภาพในความกาวหนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางานของพนักงาน รวมท้ังสงเสริมใหพนักงานมีความเขาใจในเร่ืองจรรยาบรรณท่ีพนักงานตองพึงปฏิบัติ จัด 
สวัสดิการใหแกพนักงานอยางเหมาะสม และปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุจริตใจดวยการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะอยางมีเหตุผล
  ในปท่ีผานมา บริษัทฯ สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานทุกระดับช้ันอ
ยางตอเน่ืองอาทิ การจัดอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ท้ังในสวนของความรูเฉพาะทางในสายอาชีพ รวมไปถึงความ
รูพ้ืนฐานในการทํางานท่ัวไป บริษัทฯ ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรับผิด 
ชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน โดยมีการประเมินผลการทํางานประจําป
  นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดจัดใหมีสวัสดิการท่ีเหมาะสมแกพนักงาน เพ่ือเปนสวัสดิการและสงเสริมความ
สามัคคีในองคกร อาทิ จัดเล้ียงอาหารกลางวัน จัดบริการรถรับสงพนักงาน กิจกรรมเล้ียงสังสรรคประจําป จัดใหมี
สวัสดิการกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และสําหรับพนักงานท่ีมีอายุงาน 1 ปข้ึนไป บริษัทฯ ไดจัดให
มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพแบบกลุม วันหยุดพักผอนประจําป การตรวจสุขภาพประจําป เปนตน
  บริษัทฯ ไดจัดใหมีการดูแลใหเกิดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีดีในการทํางานเพ่ือสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน เชน จัดใหมีพ้ืนท่ีสูบบุหร่ีเฉพาะ จัดใหมีพ้ืนท่ีผอนคลายระหวางวัน 
ณ บริเวณหองอาหารของบริษัทฯ จัดใหมีการอบรมดับเพลิงข้ันตน และการฝกซอมอพยพหนีไฟ เปนตน ซ่ึงในปท่ีผานมา
ไมพบอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางาน 
 

 5.  ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
  5.1  บริษัทฯ จะปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเร่ืองของสินคาและบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติ 
และไมเปดเผยขอมูลของลูกคาท่ีตนไดลวงรูมาเน่ืองจากการดําเนินธุรกิจ อันเปนขอมูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว
ไมเปดเผย เวนแตเปนการเปดเผย ตามหนาท่ีตามกฎหมาย
  5.2  บริษัทฯ เปดใหลูกคาสามารถรองเรียนไดเก่ียวกับความไมสมบูรณของสินคาและบริการ 
รวมถึงเปดเผยขาวสารขอมูลของสินคาและบริการอยางถูกตองครบถวนตอผูบริโภค
  5.3  บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขตาง ๆ  กับลูกคาอยางเปนธรรม หากปฏิบัติตาม
ขอตกลงหรือเง่ือนไขไมไดตองรีบแจงใหลูกคาทราบเพ่ือหาทางออกรวมกัน
  บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะสงมอบสินคาหรือคอนเทนตท่ีดีใหแกลูกคา ซ่ึงจะถูกสงตอไปยังผูบริโภคคนสุดท
ายท่ีรับชมตามครัวเรือนตางๆ   จึงใหความสําคัญในกระบวนการผลิตทุกข้ันตอนเพ่ือใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพ ท้ังสาระ 
ความบันเทิง โดยใหความสําคัญกับความถูกตองของขอมูล และหากบริษัทฯ ไดรับการแนะนํา รองเรียนจากลูกคา 
ก็จะเรงดําเนินการแกไขปญหาทันที
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 4.  การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม
  บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอมตอการดํารงชีวิตของมนุษย ในขณะท่ีสังคมปจจุบั
นเร่ิมตระหนักถึงความสําคัญกับการรักษาส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง
  ดังน้ัน บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายส่ิงแวดลอมเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินกิจการดวยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง ไมใหการดําเนินกิจการเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในบริเวณชุมชนใกลเคียงหรือใหเกิดผลกระทบนอยท่ี
สุด บริษัทฯ มีความมุงม่ันท่ีจะควบคุมมลพิษท้ังทางน้ําและทางอากาศ โดยการควบคุมปริมาณการปลอยน้ําเสียออกจาก
อาคารและปริมาณไอเสียจากทอไอเสีย นอกจากน้ี ทางบริษัทฯ ยังสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะและสงเสริมใหมีการนํา
กลับมาใชประโยชน เพ่ือลดปริมาณขยะ
  บริษัทฯ จัดโครงการรณรงคใหพนักงานและผูบริหารรวมกันประหยัดพลังงานและเปนสวนหน่ึงใน
การรักษาส่ิงแวดลอม อาทิ การข้ึนลงบันไดแทนการใชลิฟท  การปดไฟ เคร่ืองปรับอากาศ ในชวงพักกลางวันหรือใน
ระหวางท่ีไมไดใชงานเกิน 1 ช่ัวโมง การปดเคร่ืองปรับอากาศกอนเลิกใชงานคร่ึงช่ัวโมง ลดการใชกระดาษโดยใชส่ือ 
อิเลคทรอนิคสแทน การรณรงคไมติดเคร่ืองยนตท้ิงไวขณะจอดรถ การลดใชถุงพลาสติก เปนตน

 7.  การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
  บริษัทฯ มีแนวทางท่ีจะปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
และรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน และอาสาทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน
และสังคม เพ่ือสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟนฟูสังคมและวัฒนธรรม
  บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางใหพนักงานของบริษัทจัดกิจกรรมเพ่ือบําเพ็ญสาธารณประโยชนตอสังคม
ในทุก ๆ ป โดยมีวัตถุประสงคหลักท่ีจะใหพนักงานทุกคนมีจิตสํานึกตอการพัฒนาสังคม นอกจากน้ี การจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนตอสังคมดังกลาว ยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานในบริษัทฯ อีกดวย ตัวอยาง
ของกิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม เชน
โครงการบริจาคเพ่ือพัฒนาสังคม
  หน่ึงในพันธกิจของบริษัทคือ “การสรางแรงบันดาลใจใหแกประชาชนดานการใชชีวิตซ่ึงเปรียบเสมือน 
การเปนหนาตางโลกของคนไทย ผานเร่ืองราวท้ังสาระและบันเทิงเพ่ือใหทุกคนไดเห็นโลกกวางและสรางวิสัยทัศน”  
บริษัท เล็งเห็นวาการเปดโลกทัศนและการสรางแรงบันดาลใจใหแกเด็กๆ จะสามารถเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติไดในอนาคต จึงมอบผลิตภัณฑของบริษัทเพ่ือใชเปนส่ือการเรียนการสอนในโครงการตางๆ เชน
  โครงการ PROJECT 9  SCHOOL
  มอบผลิตภัณฑของบริษัทเพ่ือใชเปนส่ือการเรียนการสอนใหแกโรงเรียนตางๆ จํานวน 9 โรงเรียน
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โครงการเพ่ือสิทธิมนุษยชน
  บริษัทตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน จึงใหการสนับสนุนมูลนิธิชีวิตบันดาลใจแหงประเทศไทย 
Life Inspired for Thailand Foundation (LIFT) ซ่ึงกอต้ังโดย คุณจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
และกรรมการผูจัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
  มูลนิธิชีวิตบันดาลใจแหงประเทศไทย (LIFT)  เปนมูลนิธิไมแสวงหากําไรท่ีไดรับการจดทะเบียน
เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 วิสัยทัศนหลักของ LIFT คือแสวงหาความเทาเทียมทางเพศสําหรับชายและหญิงให
ไดรับสิทธิพลเมืองอยางเทาเทียมกันไมวาผูน้ันจะเกิดมาดวยเพศใด รวมถึงมีความเทาเทียมในดานโอกาสในการศึ
กษา การจางงาน และการสมรสในประเทศไทย พันธกิจของ LIFT คือการสงเสริมความเขาใจ การยอมรับ และ
หลอมรวมบุคคลขามเพศสูสังคมไทย ในปลายป 2562 ท่ีผานมา ทางมูลนิธิฯ ไดริเร่ิมจัดแคมเปญขามเพศใหถึงฝงฝน 
“LIFT to Touch the Sky” ครอบคลุมคําแถลงพันธกิจของ LIFT ซ่ึงประกอบไปดวยกิจกรรมระดุมทุนและกิจกรรม
เพ่ือสังคมอันหลากหลาย เชน
  “KHEJDI”
  ทําการเร่ิมแคมเปญดวยการฉายรอบปฐมทัศนของภาพยนตรดัง “KHEJDI” ภาพยนตรอารตเฮาส
อันเปนท่ีถกเถียงน้ีเลาเร่ืองการตอสูและการเปล่ียนแปลงของเด็กสาวขามเพศคนหน่ึงท่ีถูกขับจากสังคมในชนบท
รัฐราชฐาน ประเภทอินเดีย เพราะเอกลักษณทางเพศของเธอ ภาพยนตรน้ีถายถอดความจริงท่ีบุคคลขามเพศท่ัว
โลกตองเผชิญอยางทรงพลัง
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  นิทรรศการภาพถายสาธารณะ
  “นิทรรศการภาพเปลือย 40 กะรัตคนขามเพศ The Naked Truth: I’m Every Woman เปลือยความ
จริง ผูหญิงเต็มตัว” ท่ีรวบรวมสาวขามเพศช่ือดังท้ัง 40 คน มารวมผลักดันกฎหมาย “เปล่ียนเพศ ตองเปล่ียนคํานํา
หนา” เพ่ือสิทธิความเทาเทียมกันในสังคม โดยไดชางภาพช้ันนําของเมืองไทยอยางใหญ อมาตย มาเปนผูถายทอดเร่ือง
ราวผานภาพถายในนิทรรศการคร้ังน้ี และไดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเพ่ือยกระดับคนขามเพศใหมีศักยภาพพรอมชวย
พัฒนาสังคมไทยในอนาคต

 8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซ่ึงไดจากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม 
ส่ิงแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย
  บริษัทฯ จะสนับสนุนใหมีนวัตกรรมท้ังในระดับกระบวนการทํางานในองคกร และในระดับความรวม
มือระหวางองคกรซ่ึงหมายถึงการทําส่ิงตางๆ ดวยวิธีใหมๆ  และยังอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต 
เพ่ือเพ่ิมมูลคา เปาหมายของนวัตกรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือทําใหส่ิงตาง ๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ี
ดีข้ึน กอผลิตผลท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสังคมสูงสุด
  การเผยแพรนวัตกรรมถือเปนความรับผิดชอบตอสังคม โดยการส่ือสารและเผยแพรใหกับกลุมผู
มีสวนไดสวนเสียรับทราบท้ังทางตรงและทางออม โดยผานชองทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูล
ขาวสารของบริษัทฯเขาถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ ไดอยางท่ัวถึง

  กิจกรรมตางๆ ดังกลาว ถือเปนจุดเร่ิมตนของการดําเนินงานเพ่ือสังคมอยางกวางขวางของมูลนิธิ 
ชีวิตบันดาลใจแหงประเทศไทย Life Inspired for Thailand Foundation (LIFT) ซ่ึงจะมีการมอบทุนการศึกษา ใน
โครงการ “ทุนสรางคน สรางอาชีพ” เปนประจําทุกป ปละ 10 ทุนการศึกษา
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ซ่ึงจะชวยใหการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดมีการกําหนดภาระหนาท่ี อํานาจการอนุมัติ และดําเนิน
การของผูปฏิบัติงาน และผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  โดยบริษัทฯ 
ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหนาท่ีสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 ในทุกป ฝายจัดการของบริษัทฯ จะนําแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสํานักงาน กลต. 
ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring of the Tread way Commission) มาใชในการประเมิน 
และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยจะมีการซักถามขอมูลจากหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
 ท้ังน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 ไดมีการพิจารณาแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจําป 2563 ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ
สอบแลว และมีการซักถามขอมูลเพ่ิมเติมจากฝายบริหาร ฝายตรวจสอบภายใน เก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ท้ัง 5 องคประกอบ โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี
 1) การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)
  คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ใหความสําคัญโดยไดระบุในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ท่ีดี (Corporate Governance) และนโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน (Code of 
Conduct) โดยมีการติดบอรดประชาสัมพันธใหพนักงานรับทราบ นอกจากน้ี ในสัญญาการจางแรงงานของพนักงาน
แตละคน มีสัญญารักษาความลับ ซ่ึงพนักงานตองปฏิบัติตามและลงนามรับทราบ  และใหความสําคัญตอความซ่ือ
ตรงโดยไดระบุในนโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน (Code of Conduct) นโยบายการ
เขาทํารายการระหวางกัน และนโยบายตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน (Anti-Corruption) เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
  คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยกรรมการอิสระในสัดสวน 
รอยละ 45.45 ของจํานวนกรรมการบริษัทท้ังหมด ซ่ึงมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังหมด มีความเปนอิสระ
จากฝายบริหารและทําหนาท่ีกํากับดูแล (Oversight) มีความรู ความสามารถนาเช่ือถือ และมีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาท่ีอยางแทจริง เชน ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ไมมีความสัมพันธอ่ืนใด อันอาจมีอิทธิพลตอ 
การใชดุลยพินิจและปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระ ในจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ   
  มีการกําหนดโครงสรางองคกรท่ีสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมท้ังทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดใหมีการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ เชน แบงแยกหนาท่ีใน
สวนงานท่ีสําคัญ ซ่ึงทําใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ 
และมีสายการรายงานท่ีชัดเจน  โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง และคณะกรรมการบริหาร มีผูตรวจสอบภายใน (รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ)
  มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารและพนักงาน ใหความสําคัญตอพนักงาน สงเสริมการพัฒนาพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการ
ตางๆ ใหแกพนักงานอยางเหมาะสม มีการคัดเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ  มีการแบง
ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบตามลําดับบังคับบัญชารวมถึงมีการทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของจํานวน 
พนักงาน ไมใหมีการสรางแรงกดดันท่ีมากเกินไปในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรแตละคน
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 2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)
  คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
พิจารณาแผนบริหารความเส่ียงประจําปท่ีคณะทํางานบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบดวยผูบริหารทุกสายงาน ไดทําการ
ประเมินความเส่ียงซ่ึงครอบคลุมทุกประเภทความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ และจัดระดับความสําคัญ
ของความเส่ียงพรอมท้ังกําหนดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และกําหนดวิธีจัดการความเส่ียงน้ันๆ ใหอยูในระดับท่ียอมรับได
หรือลดโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงยังมีการติดตามและทบทวนการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารจัดการความเส่ียงภายใตนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไวเพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ 
มีการบริหารจัดการความเส่ียงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ และรายงานการบริหารความเส่ียงดังกลาวตอคณะ
กรรมการบริษัท
 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
  บริษัทฯ มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานไวครอบคลุมกระบวนการตางๆ อยางเหมาะ
สม ไดแก นโยบายเก่ียวกับดานการเงิน เชน นโยบายอํานาจอนุมัติรายการ (Table of Authority) นโยบายการเขาทํา
รายการระหวางกัน นโยบายการปดบัญชีและแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงไดกําหนดอํานาจหนาท่ีไวอยางชัดเจน รวมถึงได
กําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับไวในระเบียบอํานาจอนุมัติรายการ ตลอดจนมีการจัดทํา
นโยบายการจัดซ้ือจัดจาง และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานไวอยางครบถวนซ่ึงมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา 
โดยมีการส่ือสารนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานใหแกพนักงานไดรับทราบ รวมถึงจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนา
พนักงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถของพนักงานใหสามารถรองรับการทํางานตามแผนและนโยบายท่ีกําหนด
ข้ึน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานในทุกระดับอยางสม่ําเสมอทุกไตรมาส
 4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล (Information & Communication)
  บริษัทฯ จัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ท้ังขอมูลทางการเงินและ
ขอมูลอ่ืนๆ และระบบการส่ือสารขอมูลไปยังผูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม ตลอดจนมีการใชนโยบายการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปเหมาะสมกับธุรกิจ ซ่ึงมีการรับรองไวในรายงานผูสอบบัญชีของบริษัท
  บริษัทฯ จัดใหมีกระบวนการในการส่ือสารขอมูลภายในอยางเหมาะสม เชน การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประชุมผูบริหาร โดยกําหนดใหทุกหนวยงานตองจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานใหผูบริหารรับทราบอยางสม่ําเสมอ  นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดกําหนดชองทางในการแสดงความคิดเห็น
และ/หรือขอรองเรียนของพนักงานภายในบริษัทฯ ผานกลองแสดงความคิดเห็น และกําหนดใหฝายทรัพยากรบุคคลสรุป
ขอเสนอแนะท่ีไดจากกลองแสดงความคิดเห็นนําเสนอผูบริหาร ซ่ึงรายละเอียดของผูแจงเบาะแสและขอรองเรียนดัง 
กลาวจะถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทฯ เพ่ือคุมครองมิใหเกิดผลกระทบตอผูแจงขอรองเรียนดังกลาว ในทํานอง
เดียวกันบริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการส่ือสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ  และไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท ทําหนาท่ีส่ือสารขอมูลและรับเร่ืองรองเรียนจากผู
มีสวนไดเสียภายนอกองคกรอีกดวย  โดยสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉอฉลหรือทุจริต (whistle-blower 
hotline) ไดท่ีเมนู INVESTOR ในเว็บไซดของบริษัทฯ www.jknglobal.com คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการ
คุม ครองผูแจงเบาะแส โดยการไมเปดเผยแตจะเก็บขอมูลตางๆ ของผูแจงเบาะแสเปนความลับ โดยในเบ้ืองตนเลขานุการ
บริษัทจะทําการรวบรวมสรุปเร่ืองดังกลาวแลวนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาพิสูจนหาขอเท็จจริง 
หากพบวาเปนขอมูลท่ีกระทบตอบริษัทฯ จะตองนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอไป
 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
  บริษัทฯ กําหนดใหมีระบบการติดตามอยางสม่ําเสมอ เพ่ือแกไขขอบกพรองท่ีตรวจพบ ใหเหมาะสมและ
ทันตอเวลา รวมถึงกําหนดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเปน
ประจําทุกไตรมาส โดยจัดใหมีผูตรวจสอบภายในท้ังจากภายในบริษัทฯ และวาจางจากภายนอกตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในตามคูมือการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ท้ังน้ีหากผูตรวจสอบภายในพบจุดบกพรองหรือจุดออนดานระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ จะรายงานส่ิงท่ีตรวจพบใหคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร 
รวมถึงผูบริหารฝายงานท่ีมีการคนพบจุดบกพรองใหรับทราบ และติดตามใหมีการปรับปรุงโดยเร็ว การปฏิบัติงานของผู
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเปนอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากฝายบริหารและฝายงานตางๆ ในบริษัท 
โดยฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ข้ึนตรงและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
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  นอกจากน้ีบริษัทฯ กําหนดวาหากเกิดเหตุการณทุจริตอยางรายแรงหรือฝาฝนกฎหมาย หรือการกระทํา
ท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบตอช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ผูบริหารตองรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบโดยเร็ว เพ่ือรวมกันหาแนวทางในการแกไขท่ีเหมาะสม
  ท้ังน้ี ภายหลังประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มี
ความเพียงพอและเหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมท้ังมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหสามารถปองกันทรัพยสิน 
ของบริษัทฯ จากการท่ีกรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ หรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแยง และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออ่ืน คณะกรรมการ
บริษัทเห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลวเชนกัน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญ
ท่ีทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชีและผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร

หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
 ในป 2563 บริษัทฯ ไดวาจางผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก  คือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรม
นิติ จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตามแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจําปท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว โดยมีนางสาวศมจรีย  แกว
ขอมดี เปนหัวหนาทีมงานตรวจสอบ และจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแตงต้ังใหนาง
อุมาพร ภูเวียงแกว เปนผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีประสานงานและติดตามการตรวจสอบภายในกับ
ผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก ตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยงานตางๆ ในการปฏิบัติงานใหถูกตองตาม
กระบวนการและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงใหคําแนะนําการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของระบบงานตางๆ 
ใหเปนปจจุบัน  ท้ังน้ี เม่ือการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในเสร็จส้ิน ผูตรวจสอบภายในจะแจงผลการ
ตรวจสอบและขอเสนอแนะตอฝายบริหารท่ีเก่ียวของ และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุก
ไตรมาส โดยรายงานดังกลาวจะนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาสเชนกัน นอกจากน้ี
เพ่ือใหม่ันใจวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ หากพบวามีขอเสนอแนะบางประเด็นท่ีมีความ
สําคัญควรท่ีจะแกไขติดตามโดยเร็ว ก็จะใหผูตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบติดตามการดําเนินการแกไขนอกเหนือ
จากแผนการตรวจสอบภายในประจําปดวย และรายงานผลการติดตามการดําเนินการแกไขน้ันโดยตรงตอคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทรับทราบตอไปบริษัทฯ
 นอกจากน้ี มีนางสาววริศรนลิน สุภาสนันท เลขานุการบริษัท ทําหนาท่ีรับผิดชอบ กํากับดูแลการปฏิบัติ
ของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ระเบียบขอบังคับบริษัท นโยบายบริษัท กฎหมายและกฎ
เกณฑท่ีเก่ียวของ อาทิ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เปนตน ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารในเร่ืองท่ีตองปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ ติดตามใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานปฏิบัติอยางถูกตอง รวมถึงติดตามกฎเกณฑใหมๆ ท่ี
เก่ียวของกับบริษัท และวาจาง บริษัท กุด่ัน แอนด พารทเนอร จํากัด ท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก เพ่ือใหคําปรึกษา
และแนะนําแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

รายละเอียดผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
หัวหนาทีมงานตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด ซ่ึงเปนผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก
 นางสาวศมจรีย   แกวขอมดี
 การศึกษา / หลักสูตรอบรม :  - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
       เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชี บัณฑิต)
       - หลักสูตร ผูตรวจสอบภายใน รุน 1-2
       - หลักสูตร การประเมินความเส่ียง
       - หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
       - โครงการดํารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ
       ภายในของหนวยงาน
       - แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานการ
       คอรรัปช่ัน
       - แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต
       -  มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจ 
       สอบภายใน (International Standards for the 
       Professional Practice of Internal Auditing)
       - อบรมเตรียมตัวสอบ CIA Part II สภาวิชาชีพบัญชี
       -  โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพ่ือเตรียมตัว
       เปนผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) 
       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
       - Asian Confederation of Institutes of Internal 
       Auditors Conference 2018 (มาเลเซีย)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%)  :  0 หุน,  0.00 %
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  ไมมี

ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
 นางอุมาพร  ภูเวียงแกว
 การศึกษา / หลักสูตรอบรม :  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
       มหาวิทยาลัยรามคําแหง
       -  การบริหารความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ
       สภาวิชาชีพบัญชี
       - Audit  Program  Development
       สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
       - Board Risk Oversight Roles and Responsibility
       ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%)  :  0 หุน,  0.00 %
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  ไมมี

เลขานุการบริษัทซ่ึงทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจําป 2563 หัวขอ เลขานุการบริษัท
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

รายการระหวางกัน

รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง
 กลุมบริษัทมีนโยบายการทํารายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนท้ังในปจจุบันและในอนาคตตามเง่ือนไขปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการระหวางกันไดกระทําอยางยุติธรรม ตามราคา
ตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคา (Fair and at arms’ length) ของบริษัท รวมท้ังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยฯ โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีอาจมีความ 
ขัดแยงทางผลประโยชน และมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและไดคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
 โดยรายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการท่ีเก่ียว
โยงกัน ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 7 และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
โดยสรุปรายการท่ีมีนัยสําคัญในรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ซ่ึงผานการใหความเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 24 
กุมภาพันธ 2564 ไดดังน้ี
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

มาตรการการทํารายการระหวางกัน 
 กรณีท่ีมีรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนใน การ
เขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการน้ันๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ มีราคาหรือเง่ือนไข
ของการทํารายการดังกลาว ในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงใหเห็นไดวาการทํารายการดั
งกลาวน้ัน มีการกําหนดราคาหรือเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผลหรือเปนธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญ
ใน การพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะจัดใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปน
ผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ ผูถือหุนแลวแตกรณี โดยมีแนวทางในการพิจาณาถึงความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการ
เขาทํารายการระหวางกันท่ีสําคัญ ดังน้ี
 1.  รายการใหบริการ: เปนรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกําหนดราคาและ
เง่ือนไขทางการคาตางๆ จะตองมีหลักเกณฑในการกําหนดราคาและเง่ือนไขใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับลูกคาทุก 
ราย ท้ังท่ีเก่ียวของกันและไมเก่ียวของกันกับบริษัท (Arm’s length basis)
 2.  รายการซ้ือผลิตภัณฑหรือรับบริการ: เปนรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซ่ึงการ
ตกลงราคาและเง่ือนไขทางการคาตาง ๆ ระหวางบริษัทกับคูคาน้ัน จะตองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับท่ีคูคาน้ันได
มีการกําหนดใหกับบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไมใชบริษัทรวมท้ังการเขาทํารายการดังกลาว จะตองไมทําใหบริษัทเสียประโยชน
 3.  รายการเก่ียวกับการกูยืมเงิน: เปนรายการท่ีอาจจะเกิดข้ึนเปนคร้ังคราวตามความจําเปนและเหมาะ
สม เชน เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือขยายกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการทํารายการดังกลาวคณะ
กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถือหุน จะเปนผูประเมินและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลสําหรับ 
การเขาทํารายการดังกลาว
 สําหรับการอนุมัติการทํารายการระหวางกันน้ัน ผูท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสีย ใน
การทํารายการจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว ท้ังน้ี เพ่ือใหม่ันใจวา การเขาทํา
รายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท หรือผูถือหุนของบริษัทฯ แตเปนการทํา
รายการท่ีบริษัทฯ ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําปของบริษัท (แบบ 56-1)
 บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้ันตอนของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพยฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการทํารายการระหวางกัน รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน
ภายใตกฎเกณฑท่ีเก่ียวของของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด

แนวโนมการทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต
 บริษัทฯ และบริษัทยอย อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในอนาคต  โดยหากเปนรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคาโดยท่ัวไปกับบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยเฉพาะในกลุมบริษัทในเครือบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
เชน การซ้ือลิขสิทธ์ิ จางพากษ แปล การเชาสตูดิโอ และการเรียกเก็บคาบริการระหวางกัน เปนตน บริษัทฯ ไดกําหน
ดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมีเง่ือนไขตางๆ เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซ่ึง 
สามารถเปรียบเทียบไดกับราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก ซ่ึงเปนไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว
ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และใหปฏิบัติตามสัญญาท่ีตกลงรวมกันอยางเครงครัด
พรอมท้ังกําหนดราคาและเง่ือนไขรายการตางๆ ใหชัดเจน เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน
 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการเขาทํารายการใหม หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเง่ือนไขท่ีแตกตางจากเดิม ฝาย
ตรวจสอบภายในจะทําหนาท่ีตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงานเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหความ
เห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกลาวทุกๆ ไตรมาส
 ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไมมีเง่ือนไขทางการคาโดยท่ัวไป และรายการ
ระหวางกันอ่ืนๆ บริษัทฯ จะดําเนินการตามมาตรการและข้ันตอนในการอนุมัติการทํารายการระหวางกันท่ีระบุไวขาง
ตน กอนการทํารายการ
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
วิเคราะหการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
1. ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

รายไดรวม

คาใชจายรวม

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน

รายไดทางการเงิน

ตนทุนทางการเงิน

คาใชจายภาษีเงินได

กําไรสุทธิ

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

กําไรสุทธิตอหุนปรับลด (บาท)

1,421.84 

 (1,068.37)

353.47 

0.77

(67.37) 

(59.19)

227.68 

0.37 

0.37 

100.00 

 (75.14)

24.86 

0.05

(4.74) 

(4.16) 

16.01 

ผลการดําเนินงาน 2561
ลานบาท รอยละ

1,710.28 

 (1,297.82)

412.46

 0.47 

 (94.72)

(65.40)

252.81

0.42

0.42

100.00 

 (75.88)

24.12

 0.03 

 (5.54)

(3.83)

14.78

ลานบาท รอยละ

1,701.74 

 (1,143.30)

558.44 

1.27 

 (159.33)

 (87.90)

312.47 

0.51 

0.44 

100.00 

 (67.18)

32.82 

0.07 

 (9.36)

 (5.17)

18.36 

ลานบาท รอยละ
2562

งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
2563

รายไดรวม
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดรวมเทากับ 1,710.28 ลานบาท เพ่ิม
ข้ึนจากปกอนเทากับ 288.44 ลานบาท หรือคิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 20.29 ท้ังน้ีรายไดของบริษัทและบริษัทยอยในแตละ
ธุรกิจสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับรายไดประเภทเดียวกันจากปกอน ดังน้ี 
(1) รายไดคาสิทธิจากธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต เติบโตเทากับรอยละ 24.59 (2) รายไดจากการ
ใหบริการจากธุรกิจบริการโฆษณา ลดลงเทากับรอยละ 13.37 และ (3) รายไดจากการขายจากธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ 
ลดลงเทากับรอยละ 73.40
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดรวมเทากับ 1,701.74 ลานบาทลดลง
จากปกอนเทากับ 8.54 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 0.50 ท้ังน้ีรายไดของบริษัทและบริษัทยอยในแตละธุรกิจ
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31  ธันวาคม 2563 มีการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับรายไดประเภทเดียวกันจากปกอน ดังน้ี (1) 
รายไดคาสิทธิจากธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิรายการ ลดลงเทากับรอยละ 0.82 (2) รายไดจากการใหบริการ
จากธุรกิจบริการโฆษณาลดลงเทากับรอยละ 37.61 (3) ไมมีรายไดจากการขายจากธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑสําหรับงวด
ปน้ี และในขณะท่ี (4) รายไดอ่ืนๆ เติบโตเทากับรอยละ 200.65

กําไรสุทธิ
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 252.81 ลานบาท ซ่ึงเติบโต
เพ่ิมข้ึนจากปกอนเทากับ 25.13 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.04 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากรายไดรวมสําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมข้ึนจากปกอนในอัตรารอยละ 20.29 แตจากการท่ีบริษัทไดลงทุนซ้ือคอนเทนตเพ่ิมข้ึนเร่ือย
มาต้ังแตป 2560 เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงคาเงินบาทท่ีแข็งตัวมากข้ึนทําใหบริษัทเกิดผลขาดทุนจากอั
ตราแลกเปล่ียนมากข้ึนตามไปดวย สงผลใหอัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
เม่ือเทียบกับปกอนจะพบวาลดลงจากรอยละ 16.01 เปนรอยละ 14.78 ในขณะท่ีอัตราสวนคาใชจายเม่ือเทียบกับราย
ไดรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 13.33 เปนรอยละ 17.47 โดยการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวเปนไปตามปจจัยท่ีอธิบายขางตน
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 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 312.47 ลานบาท ซ่ึงเติบโต
เพ่ิมข้ึนจากปกอนเทากับ 59.66 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23.60 โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของคาใชจายรวมท่ี
ลดลงคิดเปนอัตรารอยละ 11.91 โดยเฉพาะอยางย่ิงการลดลงของตนทุนคาสิทธิ ประกอบกับคาเงินบาทท่ีปรับตัวออน
คาลงเม่ือเทียบกับคาเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ในชวงคร่ึงแรกของป 2563 สงผลใหบริษัทรับรูรายการกําไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนสําหรับปน้ี ในขณะท่ีปกอนน้ันคาเงินบาทแข็งตัวเม่ือเทียบกับคาเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทําใหบริษัทเกิดผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงจากเหตุผลท่ีกลาวไปสงผลใหอัตราสวนรายไดรวมตอกําไรสุทธิ (อัตรากําไรสุทธิ) สําหรับ 
ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 พบวาปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 14.78 เปนรอยละ 18.36 และอัตรา
สวนคาใชจายในการขายและบริหารเม่ือเทียบกับรายไดรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ปรับ
ตัวลดลงจากรอยละ 17.47 เปนรอยละ 13.59 โดยการเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนไปตามปจจัยท่ีอธิบายขางตน
 สําหรับกําไรสุทธิตอหุนน้ันเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระหวางราคาใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพกับมู
ลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทจะพบวามูลคายุติธรรมสูงกวาราคาใชสิทธิ (อางอิงจากราคาราคาปดของหุน 
บริษัท ณ วันท่ี 30ธันวาคม 2563 อยูท่ี 7.7 บาทตอหุน ในขณะท่ีราคาใชสิทธิอยูท่ีประมาณ 6.9 บาทตอหุน) ทําใหมี
ความเปนไปไดท่ีผูถือหุนกูแปลงสภาพจะใชสิทธิในการแปลงสภาพดังกลาว จึงมีการคํานวณกําไรสุทธิตอหุนปรับลด

2. ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจ

1. ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต 

 รายไดคาสิทธิ

 -  ขายภายในประเทศ

 -  ขายตางประเทศ

 ตนทุนคาสิทธิ

กําไรข้ันตนธุรกิจขายสิทธิ

2. ธุรกิจบริการโฆษณา

 รายไดจากการใหบริการ

 ตนทุนการใหบริการ

 กําไร (ขาดทุน) ข้ันตนธุรกิจบริการโฆษณา

3. ธุรกิจขายผลิตภัณฑ

 รายไดจากการขาย

 ตนทุนขาย

 กําไรข้ันตนธุรกิจขายผลิตภัณฑ

รายไดรวม

ตนทุนรวม

 กําไรข้ันตนรวม

1,317.74 

933.24

384.50

 (834.39) 

 483.35 

50.03

(30.80)

19.23

36.47

(13.66)

22.81

1,404.24

(878.85)

525.39

100.00 

70.82

29.18

(63.32) 

 36.68 

100.00

(61.56)

38.44

100.00

(37.46)

62.54

100.00

(62.59)

37.41

 1,641.82 

1,123.83

517.99

(966.52) 

 675.30 

43.34

(28.89)

14.45

9.70

(3.67)

6.03

1,694.86

(999.08)

695.78

 100.00 

68.45

31.55

(58.87)

 41.13 

100.00

(66.66)

33.34

100.00

(37.84)

62.16

100.00

(58.95)

41.05

 1,628.34 

963.72 

664.62 

 (869.52)

758.82 

27.04 

 (42.57)

 (15.53)

- 

-

- 

1,655.38 

 (912.09)

743.29 

 100.00 

59.18 

40.82 

 (53.40)

46.60 

100.00 

 (157.43)

 (57.43)

- 

-

- 

100.00 

 (55.10)

44.90 

ประเภทรายได 2561

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

2562
งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2563

 2.1)  ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต

  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายไดคาสิทธิเทากับ 1,641.82 ลานบาท โดยสามารถจําแนก

ไดเปนการจําหนายในประเทศและตางประเทศเปนจํานวน 1,123.83 ลานบาท และ 517.99 ลานบาท ตามลําดับ โดยคิดเปน

สัดสวนรอยละ 68.45 และรอยละ 31.55 ของรายไดคาสิทธิ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปกอนเปนจํานวน 324.08 ลานบาท คิดเปนเพ่ิม 

ข้ึนรอยละ 24.59 โดยปจจัยหลักท่ีสงผลใหรายไดคาสิทธิของป 2562 เพ่ิมข้ึน คือ รายไดจากการจําหนายคอนเทนตสูตางประเทศ 

ซ่ึงบริษัทเร่ิมมีการจําหนายคอนเทนตไปตางประเทศเม่ือปลายไตรมาสท่ี 2 ของป 2561
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  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายไดคาสิทธิเทากับ 1,628.34 ลานบาท โดยสามารถ

จําแนกไดเปนการจําหนายในประเทศและตางประเทศเปนจํานวน 963.72 ลานบาท และ 664.62 ลานบาท ตามลําดับ โดย 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 59.18 และรอยละ 40.82 ของรายไดคาสิทธิ ซ่ึงลดลงจากปกอนเปนจํานวน 13.48 ลานบาท คิดเปนลด

ลงรอยละ 0.82 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกคารายใหญในประเทศสองรายท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิรายการท่ีเผยแพรผานการออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศนระบบเคเบิลและดาวเทียม หรือ Cabsat และเผยแพรผานการออกอากาศทางอินเตอรเน็ตหรือระบบวิดีโอ หรือ 

VOD ซ่ึงทําการซ้ือขายกับบริษัทเปนจํานวนมากในปท่ีแลวแตไมมีรายการซ้ือในปน้ีจากการท่ีลิขสิทธ์ิรายการท่ีไดรับไปน้ันยังไม

ครบกําหนดสัญญาและยังมีปริมาณท่ีมากพอท่ีจะเผยแพรในชองทางของตน ในขณะเดียวกันน้ันมีลูกคารายใหญในประเทศราย

หน่ึงท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิรายการท่ีเผยแพรผานการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล หรือ DTT มีรายการซ้ือกับบริษัทเปนจํา

นวนมากข้ึนในปน้ีเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหลูกคารายน้ีตอง

หาคอนเทนตมาออกอากาศเปนจํานวนมากเพ่ือชดเชยการท่ีไมสามารถถายทํารายการได

  ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาจะเห็นไดวารายไดจากการขายตางประเทศมีการเติบโตเปนจํานวน 146.63 ลานบาท 

คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 28.31 เน่ืองจากบริษัทมีการขยายตลาดตางประเทศเพ่ิมข้ึน โดยมีการขยายสิทธ์ิท่ีใหแกลูกคาในปน้ี

ไปยังประเทศภูฏาน ศรีลังกา แอฟริกาใต สหรัฐอาหรับเอมิเรต บังคลาเทศ และกลุมประเทศลาตินอเมริกา

  เม่ือพิจารณาตามประเภทสิทธิท่ีใหกับลูกคาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 น้ันจะพบวาสิทธ์ิเผย

แพรลิขสิทธ์ิคอนเทนตผานการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนระบบเคเบิลและดาวเทียม หรือ Cabsat กลับมาเติบโตอีกคร้ัง 

เน่ืองจากลูกคาตองการซ้ือลิขสิทธ์ิสําเร็จรูปมากข้ึนเพ่ือใชบริหารเวลาในชองรายการของตนเอง นอกจากน้ีจากการบริโภคของ

ผูบริโภคเปล่ียนแปลงจากการดูหนังผานโทรทัศนมาเปนดูผานทางอินเตอรเน็ตออนไลนสงผลใหการขายสิทธ์ิเผยแพรผานการอ

อกอากาศทางอินเตอรเน็ตหรือระบบวิดีโอ หรือ VOD เพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน ในขณะท่ีการขายลิขสิทธ์ิท่ีเผยแพรผานการออกอากาศ

ทางสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล หรือ DTT น้ันกลับลดลง ก็สืบเน่ืองดวยจากการท่ีมีลูกคาบางรายของบริษัททําการคืนใบอนุญาต

ประกอบกิจการทีวีดิจิตัลไปน่ันเอง

ใหสิทธ์ิเผยแพรเพียงหน่ึงชองทาง 

DTT

Cabsat

VOD

Home

Ancillary

  รวม

ใหสิทธ์ิเผยแพรมากกวาหน่ึงชองทาง 

DTT / Cabsat

DTT / Cabsat / VOD

DTT / Cabsat / Home / Cinema

DTT / Cabsat / VOD / Home / Cinema

DTT / Cabsat / VOD / Home / Ancillary

DTT / VOD

Cabsat / VOD

Home / VOD

  รวม

        รวมรายได

383.11

163.27 

180.15 

0.14 

- 

726.67 

432.66 

121.41 

- 

- 

- 

20.85

5.60 

10.55 

591.07 

1,317.74   

29.07 

12.39 

13.67 

0.01 

- 

55.15 

32.83 

9.21 

- 

- 

- 

1.58

0.42 

0.80 

44.85 

100.00  

 289.83 

163.22 

697.49 

- 

0.32 

1,150.86

240.89 

21.76 

1.74 

0.46 

- 

-

207.90 

18.21 

490.96

1,641.82

 17.65 

9.94 

42.48 

- 

0.02 

70.10 

14.67 

1.33 

0.11 

0.03 

- 

-

12.66 

1.11 

29.90 

100.00  

        

184.83        

123.65          

64.17 

-

-

372.65

           

4.03        

327.70 

- 

-            

0.36        

240.56       

683.04                 

- 

1,255.69

1,628.34

        

11.35 

7.59 

3.94 

-

-

22.89 

0.25 

20.12 

- 

- 

0.02 

14.77

41.95 

- 

77.11 

100.00  

ชองทางการเผยแพรคอนเทนต 2561

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

2562
งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2563
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  เม่ือพิจารณาตามประเภทสิทธ์ิท่ีใหกับลูกคาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 น้ันจะพบวาการ
ขายลิขสิทธ์ิท่ีเผยแพรชองทางเดียวท่ีเผยแพรผานการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล หรือ DTT และเผย
แพรผานการ ออกอากาศทางอินเตอรเน็ตหรือระบบวิดีโอ หรือ VOD มียอดลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนเน่ืองจาก
ชองทางการเผยแพรรายการของลูกคาในปกอนมีเพียงชองทางเดียว ในขณะท่ีปน้ีลูกคาท่ีมาซ้ือกับบริษัทน้ันเปนลูกคา 
ท่ีดําเนินธุรกิจเผยแพรรายการมากกวาหน่ึงชองทางอันสงผลใหยอดขายสิทธ์ิท่ีเผยแพรผานการออกอากาศไดท้ังทาง
ระบบดิจิตอล เคเบิลและดาวเทียม และอินเตอรเน็ต หรือ DTT, Cabsat, VOD เพ่ิมข้ึนน่ันเอง เชนเดียวกันกับการ
ขายสิทธ์ิท่ีเผยแพรผานการออกอากาศไดท้ังทางระบบดิจิตอล และเคเบิลและดาวเทียม หรือ DTT, Cabsat ท่ีปน้ี 
ลูกคาหันมาซ้ือสิทธ์ิท่ีเผยแพรผานการออกอากาศทางระบบเคเบิลและดาวเทียม และอินเตอรเน็ต หรือ Cabsat, VOD 
แทน นอกจากน้ีสําหรับลิขสิทธ์ิประเภทดีวีดี หรือ Home entertainment น้ันเร่ิมลาสมัยไปทําใหลูกคาไมไดมีการซ้ือ 
สิทธ์ิประเภทน้ีแลว
  ท้ังน้ีแมรายไดคาสิทธิของป 2563 จะปรับตัวลดลงแตอยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึง Backlog ของ
การจําหนายคอนเทนตของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีมูลคาเทากับ 839.52 ลานบาท อันประกอบดวย Back-
log จากการจําหนายคอนเทนตในประเทศ มูลคา 210.20 ลานบาทและ Backlog จากการจําหนายคอนเทนตในตาง
ประเทศ มูลคา 629.32 ลานบาท หรือ 20.97 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงขยายตัวเพ่ิมข้ึนจาก Backlog ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2563 ท่ีมีมูลคาเทากับ 300.03 ลานบาท (ในประเทศเทากับ 156.31 ลานบาท และตางประเทศเทากับ 
143.72 ลานบาท หรือ 4.54 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) ประกอบกับบริษัทมีรายไดรับลวงหนาท่ีจะถูกรับรูเปนรายได
ในไตรมาสหนาอีกเปนจํานวนประมาณ 35.66 ลานบาท
  สําหรับตนทุนคาสิทธิ (ประกอบดวย คาตัดจําหนาย และคาพากยและคาแปลเปนหลัก) สําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีตนทุนคาสิทธิเทากับ 966.52 ลานบาท และ 834.39 ลานบาท ตาม
ลําดับ คิดเปนเพ่ิมข้ึน รอยละ 15.84 เน่ืองจาก บริษัทมีการลงทุนในคอนเทนตเพ่ิมในระหวางป 2562 และ 2561 เปน
จํานวนเงิน 1,189.04 ลานบาท และ 776.15 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะท่ีตนทุนคาสิทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 บริษัทมีตนทุนคาสิทธิเทากับ 869.52 ลานบาท ปรับตัวลดลงจากป 2562 เปนจํานวน 97.00 ลานบาท 
คิดเปนลดลงรอยละ 10.04 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอายุเฉล่ียของสัญญาลิขสิทธ์ิรายการเพ่ิมข้ึนจาก 3 ปเปน 5 - 7 ป สง
ผลใหคาตัดจําหนายคาลิขสิทธ์ิและตนทุนคาสิทธิลดลง
  ท้ังน้ีบริษัทและบริษัทยอย มีกําไรข้ันตนจากธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต สําหรับ 
ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 เทากับ 758.82 ลานบาท 675.30 ลานบาท และ 483.35 ลานบาท 
ตามลําดับ คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 12.37 และ 39.71 จากปกอนหนา และอัตรากําไรข้ันตน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 เทากับรอยละ 46.60 รอยละ 41.13 และรอยละ 36.68 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของตนทุนคาสิทธิตามท่ีกลาวไปขางตน
 2.2)  ธุรกิจบริการโฆษณา
  รายไดคาโฆษณาเปนรายไดจากการใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ
อันไดแก
  -  ทางสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียม ชอง JKN Dramax (ออกอากาศจนถึงเดือน 
ตุลาคม 2563)
  -  ทางสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียม ชอง JKN TV (เร่ิมออกอากาศเดือนตุลาคม 2563 
เปนตนไป)
  -  ทางสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล ในชวงเวลาท่ีรายการขาวท่ีผลิตโดยสถานีขาวของบริษัท
ยอย ภายใตช่ือ JKN-CNBC และ JKN NEWS ออกอากาศ
  -  ทางเว็ปไซตของบริษัทยอย www.jkncnbc.com
  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการใหบริการเทากับ 
43.34 ลานบาท ลดลงจากปกอน เปนจํานวน 6.69 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 13.37 ซ่ึงสาเหตุหลักมาจาก 
ในชวงคร่ึงปแรกน้ันบริษัทยอยมีลูกคาลดลงเหลือเพียงรายเดียว อันเปนมาจากสัญญาท่ีบริษัทยอยไดทําไวกับลูกคาราย
ดังกลาว ท้ังน้ีสําหรับคร่ึงปหลัง กลุมบริษัทมีการขายเวลาโฆษณาเพ่ิมมากข้ึนจากการท่ีบริษัทยอยท่ีดําเนินธุรกิจผลิต
รายการขาวเก่ียวกับเศรษฐกิจภายใตช่ือ JKN-CNBC เร่ิมออกอากาศในเดือนกรกฎาคม 2562 ผานทางสถานีโทรทัศน
ในระบบดิจิตอล และส่ือออนไลน รวมไปถึงการดําเนินงานของอีกหน่ึงดวย
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  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการใหบริการเทากับ 
27.04 ลานบาท ลดลงจากปกอนเปนจํานวน 16.30 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 37.61 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณเม็ดเงินการลงทุนในการโฆษณาผานส่ือโทรทัศนน้ันปรับตัวลดลงประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของ 
COVID-19 ท่ีทําใหผูประกอบการสวนใหญลดงบประมาณในการโฆษณาลงไปอีก
  ตนทุนการใหบริการ ประกอบดวย คาเชาเวลาโฆษณา และคาบริการข้ึนชองดาวเทียม เปนหลัก 
สําหรับป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนการใหบริการเทากับ 28.89 ลานบาท ลดลงจากป 2561 เปนจํานวน 
1.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.20 โดยมีกําไรข้ันตนเทากับ 14.45 ลานบาท ลดลงจากป 2561 เปนจํานวน 4.78 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.86 และมีอัตรากําไรข้ันตนเทากับรอยละ 33.34 แมวาตนทุนการใหบริการของป 2562 
จะลดลงจากการท่ีบริษัทยอยไดรับสวนลดในการข้ึนชองสัญญาณของสถานีโทรทัศนระบบดาวเทียมประกอบกับไมมี
คาใชจายจากการถายทํารายการแลว แตอยางไรก็ตามในป 2562 บริษัทยอยอีกแหงหน่ึงไดเร่ิมดําเนินกิจการสถานี
โทรทัศนออกอากาศผานระบบดิจิตอลภายใตช่ือ “JKN-CNBC” สงผลใหตนทุนการใหบริการไมไดลดลงไปมานัก แต
อยางไรก็ตามจากการท่ีรายไดของป 2562 ลดลงเน่ืองจากจํานวนลูกคาท่ีลดลงไปตามท่ีกลาวไวขางตน สงผลใหกําไร
ข้ันตนและอัตรากําไรข้ันตนลดลง และสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนการให
บริการเทากับ 42.57 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนเปนจํานวน 13.68 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 47.35 โดยมีผล
ขาดทุนข้ันตนเทากับ 15.53 ลานบาท โดยท้ังน้ีแตเดิมบริษัทจะมีตนทุนการใหบริการเก่ียวกับสถานีโทรทัศนท่ีออกอากาศ
ผานระบบดาวเทียมเพียงสถานีเดียวเทาน้ันคือ JKN Dramax แตปจจุบันกลุมบริษัทมีธุรกิจผลิตรายการขาวเก่ียวกับ 
เศรษฐกิจภายใตช่ือ JKN-CNBC ซ่ึงเร่ิมออกอากาศเม่ือคร่ึงปหลังของป 2562 ทําใหมีตนทุนในการใหบริการมากข้ึน 
ซ่ึงรายการภายใต JKN-CNBC ยังคงอยูในระยะแรกของการดําเนินธุรกิจน้ีสงผลใหยังไมมีรายไดเพียงพอเพ่ือครอบคลุม
ตนทุนท้ังหมด ประกอบกับสถานการณของชวงตนป 2563 น้ัน มีปญหาดานโรคระบาดเกิดข้ึนซ่ึงสงผลกระทบตอท้ัง 
ระบบเศรษฐกิจสงผลใหธุรกิจโฆษณาไมสามารถดําเนินการไดตามเปา สงผลใหเกิดเปนผลขาดทุน
 2.3)  ธุรกิจขายผลิตภัณฑ
  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑเปนจํานวนเงิน 9.70 
ลานบาท ลดลงจากปกอนเปนจํานวน 26.77 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 73.40  ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการท่ี บริษัทไมมี
การผลิตสินคาออกมาเพ่ือจําหนายเพ่ิมเติมต้ังแตป 2560 เปนตนมา เพ่ือลดคาใชจายในการบริหารจัดการสินคาคงเหลือ
ของบริษัท
  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ไมมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ ซ่ึงสาเหตุหลัก
มาจากการท่ี บริษัทไมมีการผลิตสินคาออกมาเพ่ือจําหนายเพ่ิมเติมต้ังแตป 2560 เปนตนมา เพ่ือลดคาใชจายในการ
บริหารจัดการสินคาคงเหลือของบริษัท
  ตนทุนขาย ประกอบดวย ตนทุนการวาจางผลิตสินคา ซ่ึงในการจําหนายผลิตภัณฑ บริษัทจะวาจาง
ผูผลิตจากภายนอกเพ่ือผลิตสินคาใหกับบริษัท ซ่ึงตนทุนขายจะแปรผันโดยตรงกับปริมาณผลิตภัณฑและสินคาท่ีบริษัท
ขายได 
  กําไรข้ันตนจากการขายผลิตภัณฑสําหรับป  2562 และ 2561 เทากับ 22.81 ลานบาท และ 6.03 
ลานบาท ตามลําดับ และอัตรากําไรข้ันตนสําหรับป 2562 และป 2561 เทากับ รอยละ 62.54 และรอยละ 62.16 ตาม
ลําดับ
 2.4)  รายไดอ่ืน
  รายไดอ่ืนของบริษัทและบริษัทยอย ประกอบดวยรายไดจากการเปนตัวแทนการจําหนายคอนเทนต 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนและกําไรจากเงินลงทุนระยะส้ัน และสําหรับรายไดทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ก็
คือรายไดดอกเบ้ียรับ โดยสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 รายไดอ่ืนและรายไดทางการเงินเทากับ 15.89 
ลานบาท ลดลงจากปกอน เปนจํานวนเงิน 2.48 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปท่ีแลว บริษัทมีกําไรจากอัตราแลก
เปล่ียน ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับคาเงินบาทท่ีออนตัวลงเม่ือเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาสหรัฐอเมริกาในระหวาง
ป 2561 สงผลใหการท่ีบริษัทเร่ิมมีรายไดจากการจําหนายคอนเทนตสูตางประเทศมีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเกิดข้ึน 
ในขณะท่ีป 2562 น้ีคาเงินบาทปรับตัวแข็งคาข้ึนมาต้ังแตตนป สงผลใหงวดน้ีมียอดคงเหลือเปนขาดทุน
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  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 รายไดอ่ืนและรายไดทางการเงินมีจํานวนเทากับ 47.63 
ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนเปนจํานวนเงิน 31.74 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปท่ีแลวบริษัทมีขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับคาเงินบาทท่ีแข็งตัวเม่ือเปรียบเทียบกับคาเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาในระหวาง
ป 2562 สงผลใหการท่ีบริษัทมียอดรายไดและลูกหน้ีการคาคงเหลือจากการจําหนายคอนเทนตสูตางประเทศมีผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปล่ียนเกิดข้ึน ในขณะท่ีงวดน้ีคาเงินบาทปรับตัวออนคาลงมาต้ังแตตนป สงผลใหงวดน้ีมีกําไรจากอัตรา
แลกเปล่ียน ท้ังน้ีบริษัทตระหนักถึงความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเปนอยางดี จึงไดมีการหาแนวทาง
ปองกันความเส่ียงดังกลาว โดยไดดําเนินการเปดวงเงินสําหรับการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
(Forward Contract)
 2.5)  คาใชจาย
  คาใชจายในการขายและการบริการ

  คาใชจายในการขายและบริการสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากปกอน เปนจํานวน 
4.15 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 8.03 เน่ืองจาก เม่ือปท่ีแลวบริษัทและบริษัทยอย มีการจัดงานประชาสัมพันธ
รวมกับลูกคาท่ีเปนสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลเพ่ือเปนการโปรโมทและประชาสัมพันธคอนเทนตใหเปนท่ีรูจักแกผูชม
ซีรีส ซ่ึงปน้ีไมไดมีการจัดงานดังกลาวแลวภายหลังท่ีคอนเทนตของบริษัทเปนท่ีรูจักและติดตลาดมากข้ึน ทําใหคา
ใชจายในการขายและการบริการลดลง
  คาใชจายในการขายและบริการสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากปกอน เปนจํานวน 
6.10 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 12.83 เน่ืองจากภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในระหวางป 2563 สงผลใหการจัดงานเพ่ือสงเสริมการขายบริษัทฯตองหยุดและเล่ือนออกไป 
ทําใหคาใชจายในการขายและการบริการลดลง
  คาใชจายในการบริหาร 

  คาใชจายในการบริหารสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 251.18 ลานบาท เพ่ิมข้ึ
นจากปกอน เปนจํานวนเงิน 113.37 ลานบาท หรือคิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 82.27 เน่ืองจาก (1) การเพ่ิมข้ึนของคาใช
จายพนักงานและผูบริหาร โดยเพ่ิมข้ึนเทากับ 45.03 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 51.88 ซ่ึงสอดคลองกับจํานวน 
พนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจ (2) การเพ่ิมข้ึนของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยในป 2562 บริษัท
และบริษัทยอยมีการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเปนจํานวน 21.13 ลานบาท (โดย ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 
บริษัทและบริษัทยอยไดรับชําระเงินจากลูกหน้ีการคาท่ีถูกต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแลวเปนจํานวน 12.70 ลานบาท 
และรับชําระเปนเช็คลงวันท่ีลวงหนาไวแลวเปนจํานวน 25.60 ลานบาท) และ (3) การเพ่ิมข้ึนของรายการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปล่ียน โดยเพ่ิมข้ึนเทากับ 34.88 ลานบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากคาเงินบาทท่ีแข็งตัวมากข้ึนและบริษัทมี
ลูกหน้ีการคาตางประเทศเปนจํานวน 24.11 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา สงผลใหบริษัทเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลก
เปล่ียน

คาใชจายในการจัดงาน (Event)

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ

อ่ืน ๆ

รวมคาใชจายในการขายและการบริการ

 20.79 

 25.70 

 5.22 

 51.71 

  40.20 

 49.70 

 10.09 

100.00 

 10.57 

 29.91 

 7.08 

 47.56  

 22.22 

 62.89 

 14.89 

100.00 

  1.71 

 33.51 

 6.24 

 41.46  

 4.12 

 80.82 

 15.05 

 100.00  

ประเภทคาใชจายในการขายและการบริการ 2561

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

2562
งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2563

คาใชจายพนักงานและผูบริหาร 

คาท่ีปรึกษา

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

อ่ืน ๆ

รวมคาใชจายในการบริหาร

 86.79

11.53

-

0.52

38.97

137.81

  62.97

8.37

-

0.38

28.28

100.00

 131.82

14.05

34.88

21.65

48.78

251.18

 52.48

5.59

13.89

8.62

19.42

100.00

  97.99 

 5.78 

 - 

 30.60 

 55.39 

 189.76 

 51.64 

 3.05 

 - 

 16.13 

 29.19 

 100.00 

ประเภทคาใชจายในการบริหาร 2561

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

2562
งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2563
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รายงานประจําป 2561

 คาใชจายในการบริหารสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 189.76 ลานบาท ลดลงจากปกอน
เปนจํานวนเงิน 61.42 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 24.45 เน่ืองจาก (1) การลดลงของรายการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียน โดยลดลงเทากับ 34.88 ลานบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากคาเงินบาทท่ีออนตัวลงเม่ือเทียบกับคา เงินเหรียญ
สหรัฐฯ (บริษัทฯมีลูกหน้ีการคาตางประเทศเปนจํานวน 22.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ) สงผลใหบริษัทไมมีผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปล่ียนในงวดน้ี (2) การลดลงของคาใชจายพนักงานและผูบริหาร โดยลดลงเทากับ 34.67 ลานบาท คิดเปน
ลดลงรอยละ 26.13 (3) การลดลงของคาใชจายคาท่ีปรึกษาซ่ึงประกอบไปดวยคาผูสอบบัญชีและคาท่ีปรีกษากฎหมาย
เปนหลัก โดยยอดลดลงเทากับ 8.27 ลานบาท มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของคาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ซ่ึงปท่ีแลว
มีคาใชจายท่ีปรึกษาทางกฎหมายในตางประเทศเพ่ือดําเนินการในเร่ืองของการเจรจาสัญญาในการซ้ือและขายลิขสิทธ์ิ
รายการกับตางประเทศ เน่ืองจากเปนชวงแรกของการเปดตลาดการขายลิขสิทธ์ิรายการในตางประเทศของบริษัททํา
ใหตองมีคาใชจายในสวนน้ี และ (4) การเพ่ิมข้ึนของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยในงวดปจจุบัน บริษัทและบริษัทยอยมี
การต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเปนจํานวน 8.95 ลานบาท ซ่ึงบริษัทใชวิธีอยางงายในการพิจารณาผลขาดทุนอันเปน
ผลจากการลดลงของมูลคาของกระแสเงินสดตามเวลา (ท้ังน้ี ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 บริษัทและบริษัทยอยได
รับชําระเงินจากลูกหน้ีการคาแลวเปนจํานวน 79.30 ลานบาท)
 คาใชจายทางการเงิน
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีคาใชจายทางการเงินเทากับ 94.72 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป
กอน เปนจํานวนเงิน 27.35 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 40.60 โดยสอดคลองในทิศทางเดียวกันกับการเพ่ิมข้ึน 
ของบัญชีหุนกู
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคาใชจายทางการเงินเทากับ 159.33 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก
ปกอน เปนจํานวนเงิน 64.61 ลานบาท หรือคิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 68.21 โดยสอดคลองในทิศทางเดียวกันกับการเพ่ิม
ข้ึนของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกูแปลงสภาพ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน

เงินลงทุนช่ัวคราวและสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยสิทธิการใช

เงินจายลวงหนาคาซ้ือสิทธ์ิรายการ

สินทรัพยไมมีตัวตน - ลิขสิทธ์ิรายการ

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

125.88

1,117.59

12.88

82.73

1,339.08

-

655.21

1,181.01

75.90

1,912.12

3,251.20

116.94

1,816.20

0.16

90.57

2,023.87

-

411.82

1,447.10

122.87

1,981.79

4,005.66

 807.09 

 1,512.66 

 0.17 

 145.18 

 2,465.10 

 41.13 

 383.87 

 2,714.34 

 115.41 

 3,254.75 

 5,719.85 

(8.94)

698.61

(12.72)

7.84

684.79

-

(243.39)

266.09

46.97

69.67

754.46

  690.15 

 (303.54)

 0.01 

 54.61 

441.23 

 41.13 

 (27.95)

 1,267.24 

 (7.46)

1,272.96 

 1,714.19 

หนวย: ลานบาท 31 ธ.ค.
2561

31 ธ.ค.
2562

31 ธ.ค.
2563

31 ธ.ค. 2562 
เทียบ

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2563
เทียบ

31 ธ.ค. 2562

สินทรัพย

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหน่ึงป

สวนของหุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

รวมหน้ีสินหมุนเวียน

หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบท่ีเปนหน้ีสิน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิจากสวนท่ี

ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป

หุนกู-สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน

รวมหน้ีสิน

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน

93.95

-

-

198.17

292.12

-

-

884.63

20.39

905.02

1,197.14

2,054.06

3,251.20

300.00

-

893.34

180.97

1,374.31

-

-

395.41

20.87

416.28

1,790.59

2,215.07

4,005.66

  - 

 127.80 

 

398.75 

 244.57 

 771.12 

1,007.63 

 287.00 

 

990.57 

 34.35 

 19.32 

2,338.87 

3,109.99 

2,609.86 

206.05

-

893.34

(17.20)

1,082.19

-

-

(489.22)

0.48

(488.74)

593.45

161.01

754.46

  (300.00)

 127.80 

 

(494.59)

 63.60 

 (603.19)

 1,007.63 

 287.00 

 

595.16 

 30.14 

 2.66 

 1,922.59 

 1,319.40 

 394.79 

หน้ีสิน

+/(-)
3. ขอมูลสรุปฐานะการเงินของกลุมธุรกิจ
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 3.1)  สินทรัพยรวม
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 4,005.66 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากยอด
คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปนจํานวนเงิน 754.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.21 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
  - ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน : เพ่ิมข้ึน 698.61 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 62.51 ซ่ึงสอดคลอง
กับการเพ่ิมข้ึนของรายไดของบริษัท และบริษัทยอย ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาถึงการรับชําระเงินจากลูกหน้ีการคาภายหลังงวด
จนถึงวันท่ีเปดเผยงบการเงินน้ัน (ขอมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563) จะพบวา

  แมวาลูกหน้ีการคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จะมีมูลคาเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
  2561 ผูบริหารยังคงเช่ือม่ันวาจากประสบการณทางธุรกิจท่ีผานมา บริษัท จะสามารถเรียกเก็บเงิน
  จากลูกคาไดโดยเฉพาะลูกคารายใหญ ซ่ึงไมเคยมีประวัติดานการไมชําระเงิน
  นอกจากน้ีบริษัทมีลูกคาตางประเทศจํานวน 4 รายจาก 6 รายใหญท่ีไดรับการตรวจสอบความมี
  ตัวตนและพิจารณาความสามารถในการชําระหน้ีจากสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึงเพ่ือรับ 
  ทําประกันการชําระหน้ีของลูกหน้ี และอยูในข้ันตอนการทําสัญญารับประกันการชําระหน้ีกับสถาบัน
  การเงินดังกลาว
  - เงินจายลวงหนาคาซ้ือสิทธิรายการ : ลดลงเปนจํานวนเงิน 243.39 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 
  37.15 เน่ืองจากมีการจายเงินจองลิขสิทธ์ิคอนเทนตเพ่ิมเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจใหบริการและ
  จําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีมีรายไดเติบโตอยางตอเน่ือง เปนจํานวนเงิน 1,052.21 ลานบาท และ
  มีการโอนรับเปนสินทรัพยลิขสิทธ์ิรายการเปนจํานวนเงิน 1,295.60 ลานบาท โดยท้ังน้ียอดคงเหลือ
  สามารถแบงออกไดเปน (1) การจายเงินลวงหนาเพ่ือตออายุลิขสิทธ์ิคอนเทนตเดิมเปนประมาณ 
  15.22 ลานบาท (2) การจองลิขสิทธ์ิคอนเทนตสําหรับสิทธิในประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ  
  81.91 ลานบาท และ (3) การจองลิขสิทธ์ิคอนเทนตสําหรับสิทธิตางประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 
  314.69 ลานบาท เพ่ือรองรับแผนการเติบโตดานการสงออกลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัท
  - ลิขสิทธ์ิรายการ : เพ่ิมข้ึน 266.09 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 22.53 โดยในระหวางป 2562 
  มีการลงทุนคาลิขสิทธ์ิรายการเปนจํานวน 1,189.04 ลานบาท โดยแบงออกไดเปน (1) การซ้ือเพ่ือ
  ตออายุลิขสิทธ์ิคอนเทนตเดิมเปนประมาณ 73.89 ลานบาท (2) การซ้ือลิขสิทธ์ิคอนเทนตสําหรับ
  สิทธิในประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 115.30 ลานบาท และ (3) การซ้ือลิขสิทธ์ิคอนเทนต
  สําหรับสิทธิตางประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 999.85 ลานบาท เพ่ือรองรับแผนการเติบโตดาน 
  การสงออกลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัท นอกจากน้ีมีคาตัดจําหนายเปนจํานวนเงิน  929.56 ลานบาท 
  และมีการโอนกลับรายการคาเผ่ือการดอยคาเปนจํานวนเงิน 7.01 ลานบาท
  - สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน : เพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 46.97 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 61.88 โดย
  มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของบัญชีอุปกรณของบริษัทยอยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจผลิต
  รายการขาวเก่ียวกับเศรษฐกิจภายใตช่ือ JKN-CNBC ซ่ึงเร่ิมออกอากาศในเดือนกรกฎาคม 2562 
  ผานทางสถานีโทรทัศนในระบบดิจิตอล และส่ือออนไลน รวมไปถึงการเพ่ิมข้ึนของบัญชีซอฟทแวร
  คอมพิวเตอรเพ่ือใชในการดําเนินงานในดานปฏิบัติการรวมไปถึงดานบริหารของกลุมบริษัท
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 5,719.85 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากยอดคง
เหลือ   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปนจํานวนเงิน 1,714.19 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 42.79 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจาก

ยังไมถึงกําหนดชําระและคางชําระนอยกวา 6 เดือน

คางชําระ 6 - 12 เดือน

คางชําระมากกวา 12 เดือน

รวม

 1,292.06

508.80

1.95

1,802.81

 95.98

264.86

-

360.84

อายุลูกหน้ีการคา ยอดคงเหลือ ยอดรับชําระ

(หนวย: ลานบาท)
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  - ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน : ลดลง 303.54 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 16.71 เน่ืองจากบริษัทได
  รับชําระหน้ีจากลูกหน้ีการคาเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาถึงการรับชําระเงินจากลูกหน้ีการคาภายหลังงวด
  จนถึงวันท่ีเปดเผยงบการเงินน้ัน (ขอมูล ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564) จะพบวา

  นอกจากน้ีในระหวางป 2563 บริษัทไดทําสัญญารับประกันการชําระหน้ีบางสวนของลูกหน้ีตางประเทศ
  จํานวน 3 รายกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง และปจจุบันบริษัทอยูในข้ันตอนพิจารณาทํา
  สัญญารับประกันการชําระหน้ีสําหรับลูกหน้ีการคาตางประเทศรายท่ีเหลือเพ่ิมเติมกับสถาบันการเงิน
  ดังกลาว ทําใหบริษัทย่ิงมีความเช่ือม่ันตอการรับชําระเงินจากลูกหน้ีเพ่ิมมากข้ึน
  - สินทรัพยสิทธิการใช : เพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 41.13 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการรับรูรายการ
  ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเชา ซ่ึงเปนสวนท่ีบริษัททําสัญญาเชา
  อาคารสํานักงานปจจุบัน
  - เงินจายลวงหนาคาซ้ือสิทธิรายการ : ลดลงเปนจํานวนเงิน 27.95 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 
  6.79  เน่ืองจากมีการจายเงินจองลิขสิทธ์ิรายการเพ่ิมเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจใหบริการและ
  จําหนายลิขสิทธ์ิรายการท่ีมีรายไดเติบโตอยางตอเน่ือง เปนจํานวนเงิน 2,023.86 ลานบาท และมี
  การโอนรับเปนสินทรัพยลิขสิทธ์ิรายการเปนจํานวนเงิน 2,049.76 ลานบาท โดยท้ังน้ียอดคงเหลือ
  สามารถแบงออกไดเปน (1) การจายเงินลวงหนาเพ่ือตออายุลิขสิทธ์ิรายการเดิมเปนประมาณ 0.09 
  ลานบาท (2) การจองลิขสิทธ์ิรายการสําหรับสิทธิในประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 36.06 ลานบาท 
  และ (3) การจองลิขสิทธ์ิรายการสําหรับสิทธิตางประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 347.72 ลานบาท 
  เพ่ือรองรับแผนการเติบโตดานการสงออกลิขสิทธ์ิรายการของบริษัท
  นอกจากน้ีในชวงท่ีมีการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 มีผลกระทบกับรายไดหลักของเจาของสิทธิ 
  ทําใหบริษัทสามารถเจรจาซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโดยมีตนทุนท่ีต่ําลงกวาเดิมมาก โดยสัญญาใหมน้ันอายุ
  ของสิทธิท่ีไดรับน้ันยาวข้ึนกวาเดิม คือจากเดิมอายุของสัญญาเฉล่ียอยูท่ีประมาณ 3 ป เพ่ิมเปน
  ประมาณ 5 - 7 ป ซ่ืงตนทุนในการซ้ือไมแตกตางจากตนทุนเดิมนัก จากเหตุผลดังกลาวถือเปนโอกาส
  อันดีในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ันบริษัทจึงไดเพ่ิมการลงทุนในการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการมากข้ึนจากเดิม 
  นอกจากน้ีการทําสัญญาซ้ือสิทธิสวนใหญเปนการขยายสิทธิประเทศเพ่ิมข้ึน ทําใหตนทุนของลิขสิทธ์ิ
  รายการของบริษัทฯลดลง และเปนการรองรับการขยายการสงออกไปยังตางประเทศในอนาคต
  - ลิขสิทธ์ิรายการ : เพ่ิมข้ึน 1,267.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.57 โดยในระหวางงวดเกาเดือน
  ของป 2563 มีการลงทุนคาลิขสิทธ์ิรายการเปนจํานวน 2,110.28 ลานบาท โดยแบงออกไดเปน (1) 
  การซ้ือเพ่ือตออายุลิขสิทธ์ิคอนเทนตเดิมเปนประมาณ 70.32 ลานบาท (2) การซ้ือลิขสิทธ์ิคอนเทนต
  สําหรับสิทธิในประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 82.13 ลานบาท และ (3) การซ้ือลิขสิทธ์ิคอนเทนต
  สําหรับสิทธิตางประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 1,957.83 ลานบาท เพ่ือรองรับแผนการเติบโต
  ดานการสงออกลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัท นอกจากน้ีมีคาตัดจําหนายเปนจํานวนเงิน 843.04 
  ลานบาท

 3.2)  หน้ีสินรวม
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมเทากับ 1,790.59 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 
เปนจํานวน 593.45 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 49.57 โดยเปนการเพ่ิมข้ึนของหุนกูเปนจํานวน 403.34 ลานบาท 
เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการของบริษัท

ยังไมถึงกําหนดชําระและคางชําระนอยกวา 6 เดือน

คางชําระ 6 - 12 เดือน

คางชําระมากกวา 12 เดือน

รวม

 1,468.44

97.45

0.55

1,566.44

10.42

68.88

-

79.30

อายุลูกหน้ีการคา ยอดคงเหลือ ยอดรับชําระ

(หนวย: ลานบาท)
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมเทากับ 3,109.99 ลานบาท เพ่ิมข้ึน
เปนจํานวน  1,319.40 ลานบาท หรือคิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 73.69 เน่ืองจากในระหวางงวดบริษัทไดออกหุนกูแปลง
สภาพเฉพาะเจาะจงแกนักลงทุนสถาบันแหงหน่ึงโดยจัดประเภทเปนสวนของหน้ีสินคิดเปนจํานวนเงินสุทธิ 1,004.92 
ลานบาท และมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเปนจํานวนเงิน 500.00 ลานบาท
 3.3)  สวนของผูถือหุน
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนเทากับ 2,215.07 ลานบาท เพ่ิม
ข้ึนเปนจํานวน 161.01 ลานบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากกําไรจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัทและบริษัทยอย เปนจํานวน 
252.81 ลานบาทนอกจากน้ีบริษัทมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากกําไรของป 2561 ในอัตราหุนละ 0.17 บาท 
ตอหุนสามัญจํานวน 540,000,000 หุน เปนจํานวนเงินรวม 91.80 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเปน
จํานวน 2.63 ลานบาท ซ่ึงครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนเทากับ 2,609.86 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 394.79 ลานบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากกําไรจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัทและบริษัทยอย เปน
จํานวน 312.47 ลานบาท และการเพ่ิมข้ึนของรายการหุนกูแปลงสภาพสวนท่ีถือเปนทุนคิดเปนจํานวนสุทธิ 176.83 
ลานบาท
  ท้ังน้ีในระหวางไตรมาสท่ี 2 ของปปจจุบัน บริษัทมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากกําไรของ
ป 2562 ในอัตราหุนละ 0.2025 บาท คิดเปนเงินปนผลท้ังส้ิน 109.4 ลานบาท โดยแบงออกเปน (1) จายเงินปนผล
เปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.14 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 75.6 ลานบาท และ (2) จายปนผลเปนหุนสามัญของ 
บริษัทฯ ในอัตรา 8 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมเปนหุนปนผลท้ังส้ิน 67,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.5 
บาท รวมมูลคาท้ังส้ิน 33.75 ลานบาท
  นอกจากน้ีในระหวางปบริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 324 ลานบาท เปน 
451.4 ลานบาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญและการใชสิทธิแปลง
สภาพของหุนกูแปลงสภาพ และจัดสรรสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเปนจํานวน 12.74 ลานบาท ซ่ึงครบถวนตามท่ีกฎหมาย
กําหนดแลว
 3.4)  สภาพคลองและความพอเพียงของเงินทุน
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพ
คลองเทากับ 1.47 เทา และ 4.58 เทา ตามลําดับ และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทากับ 1.41 เทา และ 4.30 
เทา ตามลําดับ โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการท่ีบริษัทและบริษัทยอย มีหุนกูท่ีจะครบกําหนดชําระภายในเดือนกรกฎาคม 
2563 ทําใหตองจัดประเภทหุนกูดังกลาวเปนหน้ีสินหมุนเวียน ทําใหยอดคงเหลือของหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน จึงทําให
อัตราสวนสภาพคลองและมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ของบริษัทและบริษัทยอยปรับตัวลดลง นอกจากน้ี ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 
เทากับ 0.81 เทาและ 0.58 เทา ตามลําดับซ่ึงปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากหุนกูท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
  สําหรับอัตราสวนสภาพคลองและมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
เทากับ 3.20 เทา และ 3.01 เทา ตามลําดับ อัตราสวนปรับตัวเพ่ิมข้ึนโดยมีสาเหตุสําคัญมาจากยอดคงเหลือของ 
สินทรัพยหมุนเวียนท่ีสูงเปนจํานวนมาก ซ่ึงสวนประกอบหลักคือลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงผูบริหารยังคงเช่ือม่ัน 
วาจากประสบการณทางธุรกิจท่ีผานมา บริษัทจะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคาได นอกจากน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 1.19 เทา ซ่ึงปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมข้ึน 
ของหุนกูแปลงสภาพและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท



165
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

4. ความสามารถในการชําระหน้ีของบริษัทฯ

5. นโยบายการใหระยะเวลาการชําระหน้ี (Credit Term) และการติดตามการชําระเงินของบริษัทฯ

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี 
DSCR (Debt Service Coverage Ratio) เทากับ 11.55 เทา และ 1.13 เทา ตามลําดับ ซ่ึงอัตราสวนน้ีลดลงเปน
อยางมาก เน่ืองจากในระหวางป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนระยะส้ันในการดําเนินกิจการของบริษัท โดยยอดคงเหลือของเงินกูยืมระยะส้ัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 เพ่ิมข้ึนจากส้ินป 2561 เทากับ 206.05 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 219.32 นอกจากน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวา
คม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีหุนกูท่ีจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป เปนจํานวน 893.34 ลานบาท ทําใหยอดคงเหลือ
ของหน้ีสินระยะส้ันท่ีมีภาระดอกเบ้ียและหน้ีสินระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีจะครบกําหนดชําระภายใน 1 ป ของป 
2562 เพ่ิมข้ึนจากส้ินป 2561 เปนอยางมาก
 ในสวนกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย สําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 บริษัทและบริษัทยอยยอดคงเหลือเทากับ 1,347.50 ลานบาท ซ่ึงเติบโตเพ่ิมข้ึนจากป 2561 เทากับ 221.02 
ลานบาท หรือคิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 19.62 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายไดคาสิทธิจากธุรกิจใหบริการ
และจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ซ่ึงคิดเปนรอยละ 24.59 ท้ังน้ีในสวนของคาตัดจําหนายท่ีเพ่ิมข้ึนดวยน้ันก็เปนไปตาม
การลงทุนในคอนเทนตเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ ซ่ึงมีการลงทุนซ้ือลิขสิทธ์ิรายการเพ่ิมเปนจํานวน 1,189.04 
ลานบาทและมีคาตัดจําหนายเพ่ิมข้ึนจาก 779.40 ลานบาท เปน 929.56 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนจํานวน 150.16 
ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 19.27
 จากเหตุผลขางตนจึงสงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี  DSCR (Debt 
Service Coverage Ratio) ลดลงเม่ือเทียบกันระหวางป 2562 และ 2561 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี DSCR (Debt 
Service Coverage Ratio) เทากับ 2.64 เทา ซ่ึงจะพบวาอัตราสวนน้ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการชําระหุนกูเปนจํานวน 900 
ลานบาทและชําระเงินกูยืมระยะส้ันเปนจํานวน 300 ลานบาท  ทําใหยอดคงเหลือของหน้ีสินระยะส้ันท่ีมีภาระดอกเบ้ีย
และหน้ีสินระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีจะครบกําหนดชําระภายใน 1 ป ของป 2563 ลดลงจากปกอนเปนอยางมาก
 ในสวนกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
บริษัทและบริษัทยอยยอดคงเหลือเทากับ 1,419.62 ลานบาท ซ่ึงเติบโตเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนเทากับ 72.12 
ลานบาท หรือคิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.35 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของคาใชจายรวมซ่ึงคิดเปนลดลงรอยละ 
11.91 
 จากเหตุผลขางตนจึงสงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี DSCR (Debt 
Service Coverage Ratio) เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา
 ท้ังน้ี บริษัทไมเคยมีประวัติผิดนัดชําระหน้ีเงินตนหรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ีหรือผิดนัดชําระหน้ีเงินกูยืมจาก
ธนาคารพาณิชยบริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองซิเอรหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนและการผิดเง่ือนไข
ในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง

 บริษัทและบริษัทยอย มีนโยบายการใหระยะเวลาการชําระหน้ี (Credit Term) แกลูกคาประมาณ 90 - 180 
วัน การใหเครดิตเทอมจะกําหนดจากขนาดธุรกิจของลูกคาและยอดซ้ือตามสัญญา รวมถึงการพิจารณาถึงคุณสมบัติ 
ความสามารถในการชําระเงิน และฐานะการเงินของลูกคา ระยะเวลาการชําระหน้ีของลูกคาแตละรายอนุมัติโดย
ผานการพิจารณาถึงความเหมาะสมจากฝายบริหารและใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท อยางไรก็ตาม ระยะเวลา
เก็บหน้ีจากลูกคาโดยเฉล่ียของบริษัท ปจจุบันอยูระหวาง 120 – 300 วัน
  บริษัทมีกระบวนการติดตามการชําระหน้ีโดยฝายการเงินของบริษัทจะเปนฝายรับผิดชอบในการติดตาม
หน้ีของลูกหน้ีการคาท่ีมียอดคางเกินกําหนดชําระ ซ่ึงข้ันตอนการติดตามการชําระหน้ี มีดังน้ี
 (1)  ฝายการเงินติดตามการชําระหน้ีผานการโทรศัพท หรือการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
ท้ังน้ี ในระหวางการดําเนินการติดตามเร่ืองการชําระหน้ี หากลูกคารายใดมียอดคงคางชําระเกินกําหนดมากกวา 
180 วัน บริษัทจะไมดําเนินการสงมอบสินคาเพ่ิมเติม



166
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 (2)  หากลูกคาแจงขอเล่ือนเวลาในการชําระเงิน ฝายบริหารของบริษัทจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสม
และดําเนินการพิจารณาอนุมัติ หรือปฏิเสธการขอเล่ือนระยะเวลาการจายชําระหน้ี
 (3)  สําหรับลูกคาท่ีคางชําระเกินกวา 365 วัน บริษัทจะดําเนินการในทางกฎหมายเปนลําดับถัดไป
 ดวยนโยบายและการดําเนินการขางตน แมบริษัทจะมีลูกหน้ีการคางชําระเกินกวาเครดิตเทอมท่ีไดรับ บริษัท
ยังสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคาได และไมมีหน้ีสูญจากการไมสามารถเรียกเก็บชําระเงินจากลูกหน้ีการคา อยางไรก็
ตาม เน่ืองจากในปจจุบัน บริษัทมีการจําหนายคอนเทนตไปยังตางประเทศ และเพ่ือเปนการปองกันมิใหไดรับผลกระทบท่ี
ลูกคาไมสามารถจายชําระเงินได บริษัทไดมีการทําประกันลูกหน้ีการคาตางประเทศไวกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง 
ดวยเง่ือนไขท่ีตกลงในสัญญาประกันหน้ี หากเกิดเหตุกาณท่ีลูกคาไมจายชําระเงินตามเง่ือนไขท่ีกําหนด บริษัทสามารถ
เรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินท่ีเปนผูรับประกันได

 ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทใหบริการและจําหนาย ประกอบดวย (1) ลิขสิทธ์ิคอนเทนตสําเร็จรูปท่ีซ้ือและนํา
เขามาจากเจาของลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ และผูไดรับสิทธ์ิในการเผยแพรในประเทศ โดยบริษัทจะดําเนินการตัดตอ 
แปลบท และพากยเสียงเปนภาษาไทย และทําการจําหนายและใหบริการแกลูกคาในประเทศ (2) ลิขสิทธ์ิคอนเทนต
สําเร็จรูปท่ีซ้ือและนําเขามาจากเจาของลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ เพ่ือทําการจําหนายและใหบริการแกลูกคาในตาง
ประเทศ (3) ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทไดสิทธ์ิในการผลิต ซ่ึง ณ ปจจุบัน ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทจําหนายเปนลิขสิทธิ
คอนเทนตตามแบบท่ี (1) และ(2) เปนหลัก (รายละเอียดการจัดซ้ือ และการดําเนินการเพ่ือใหสามารถจําหนายลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต โปรดพิจารณาเพ่ิมเติมในสวนท่ี 2.1(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ขอ 2.3 การจัดผลิตภัณฑหรือบริการ”)
 ในการซ้ือลิขสิทธ์ิคอนเทนตในแตละคร้ัง บริษัทจะตองจายเงินลวงหนา ท้ังน้ี มูลคาท่ีจายชําระดังกลาวข้ึนอยู
กับเง่ือนไขท่ีตกลงกับผูจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ซ่ึงจะมีการระบุในสัญญาอยางชัดเจน การท่ีบริษัทจายเงินลวงหนา
สําหรับคาลิขสิทธ์ิท่ีตองการถือเปนแนวทางท่ีทําใหบริษัทมีความไดเปรียบในการไดมาของคอนเทนต เน่ืองจากการจาย 
ลวงหนาจะสงผลใหผูขายคอนเทนตไมสามารถจําหนายคอนเทนตท่ีบริษัทตองการใหกับผูซ้ือคอนเทนตรายอ่ืนได 
คาลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ีบริษัทจายลวงหนาจะบันทึกเปน เงินจายลวงหนาคาสิทธ์ิ ในงบการเงินของบริษัท ซ่ึงลิขสิทธ์ิดัง 
กลาวจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน (ลิขสิทธ์ิคอนเทนต) เม่ือบริษัทไดมีการจายชําระ รวมถึงไดรับลิขสิทธ์ิและ
ไดรับสิทธ์ิการเผยแพร ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา
 สําหรับการซ้ือลิขสิทธ์ิคอนเทนตของบริษัทในแตละป บริษัทมีการจัดทําแผนงบประมาณในแตละปเพ่ือขอ
อนุมัติคณะกรรมการบริษัท หากเกิดกรณีท่ีบริษัทมีการจัดซ้ือลิขสิทธ์ิคอนเทนตมากกวาท่ีขอตามงบประมาณ บริษัทจะ
มีการนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติเพ่ิมเติมตามนโยบายท่ีกําหนด

 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ “ปจจัยความเส่ียง”

6. นโยบายการจัดซ้ือและคัดเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต และการจายชําระคาลิขสิทธ์ิคอนเทนต

ปจจัยหรือเหตุการณท่ีอาจมีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต
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 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล จํากัด 
(มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึงขอมูล สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจําป ซ่ึงงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน 
โดยเลือกใชนโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณ 
การท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือ
ใหสามารถสะทอนฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดไดอยางถูกตอง โปรงใส เปนประโยชนตอผู
ถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซ่ึงใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข 
โดยในการตรวจสอบ บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพ่ือใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและ
แสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี
 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีและดํารงไวซ่ึงระบบการบริหารความเส่ียงระบบการควบคุมภายใน การตรวจ
สอบภายใน และการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน 
และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสินของบริษัทฯ และปองกันความเส่ียง ตลอดจนเพ่ือไมใหเกิดการทุจริตหรือ 
ดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
 ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระท้ังส้ินเปน
ผูดูแลรับผิดชอบ การสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูล
รายการเก่ียวโยงระหวางกันอยางครบถวน เพียงพอและ เหมาะสมโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
อยูในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะ
สมและสามารถสรางความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลไดวางบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีความเช่ือถือไดโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

ประธานกรรมการ  

นายจักรพงษ  จักราจุฑาธิบด์ิ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
(กลุมบริษัท) ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เจ
เคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
 ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
เฉพาะของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  
เกณฑในการแสดงความเห็น
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจาก
กลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนท่ีเก่ียวของ
กับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอกําหนดน้ั
นดวย ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความ
เห็นของขาพเจา
ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน
ขาพเจาขอใหสังเกตเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี
1.  ลูกหน้ีการคา
ก) ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 9 บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีการคาคงคางท่ีแสดงใน งบ
แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จํานวนประมาณ 1,500 ลานบาท (2562 
จํานวนเงินประมาณ 1,800 ลานบาท) โดยยอดลูกหน้ีคงคางดังกลาวมีจํานวนท่ีเปนสาระสําคัญอยางมากตองบการ
เงิน ฝายบริหารของบริษัทฯประเมินวาสถานการณดังกลาวเปนปกติในธุรกิจลักษณะน้ีของบริษัทฯเพราะบางคร้ังถึง
แมจะมีการกําหนดระยะเวลาการชําระเงินไวแลวก็ตาม แตลูกคารายใหญมีแนวโนมท่ีจะรอใหไดรับประโยชนจากสิทธิ 
ในภาพยนตรในชวงท่ีออกฉายหลังจากซ้ือไปแลวกอนท่ีจะจายชําระเงินใหบริษัทฯ และเปนไปตามสภาพเศรษฐกิจ 
ปจจุบันท่ีมีการแขงขันสูง
 ถึงแมบริษัทฯจะมีลูกหน้ีท่ีคางชําระเกินระยะเวลาท่ีกําหนดอยูเปนจํานวนมาก แตฝายบริหารของบริษัทฯ
ประเมินวาไมมีความจําเปนในการต้ังสํารองคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนเพ่ิมเติม นอกเหนือจาก
ท่ีไดต้ังสํารองไปแลวตามนโยบายของบริษัทฯ เน่ืองจากฝายบริหารของบริษัทฯมีความม่ันใจในการเรียกเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีเหลาน้ันท้ังหมดโดยประเมินจากประสบการณจากการประกอบธุรกิจและหลักการประมาณการอยางดีท่ีสุด
ภายใตสภาวะปจจุบัน โดยลูกหน้ีเหลาน้ันเปนลูกหน้ีรายใหญท่ีผูบริหารรูจักเปนอยางดีและดําเนินธุรกิจรวมกันมา 
กอน ดังน้ันจึงข้ึนอยูกับความรับผิดชอบและความสามารถของบริษัทฯในการติดตามและเรียกเก็บหน้ีในอนาคต หาก
ในท่ีสุดบริษัทฯไมสามารถเรียกชําระจากลูกหน้ีได บริษัทฯอาจเกิดขาดทุนไดในอนาคต
ข) ยอดรายไดคาสิทธิของบริษัทฯสวนใหญเกิดจากการดําเนินธุรกิจกับลูกคารายใหญ การดําเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ จึงข้ึนอยูกับความสัมพันธ และรายไดท่ีไดรับจากลูกคารายใหญเหลาน้ี 
 ลูกคารายใหญ 15 รายแรก มียอดรายไดคาสิทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คิดเปนประมาณ
รอยละ 96 จากยอดรายไดคาสิทธิ และมียอดลูกหน้ีการคาคงคาง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คิดเปนประมาณ 
รอยละ 96 จากยอดลูกหน้ีการคาคงคาง บริษัทฯสามารถเก็บเงินบางสวนไดจากลูกคารายใหญกลุมน้ีหลังส้ินปเปน
เงินจํานวนประมาณกวา 68 ลานบาทแลว อยางไรก็ตามยังคงมียอดคงคางเหลืออยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงบริษัทฯ จะ 
ตองเรียกเก็บใหไดในอนาคต 



169
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 จากการสอบทานขอมูลกระดาษทําการตรวจสอบส้ินป 2562 ท่ีจัดทําโดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน
กับขาพเจาตามท่ีกลาวในวรรคเร่ืองอ่ืน พบวาลูกคารายใหญในตางประเทศ 6 ราย (รวมอยูในลูกคารายใหญ 15 ราย
แรก) ซ่ึงมีท่ีอยูและดําเนินธุรกิจอยูคนละประเทศกัน แตมีผูใหบริการจดช่ือโดเมน (Registrar) ระดับภูมิภาคเอเชียราย
เดียวกัน ซ่ึงอยูในประเทศหน่ึง ฝายบริหารของบริษัทฯช้ีแจงวาลูกคารายใหญดังกลาวคือ กลุมบุคคลตาง ๆ  ซ่ึงมีความ
สัมพันธและดําเนินธุรกิจรวมกันมากอนในธุรกิจการคาลิขสิทธ์ิ ทําใหเช่ือไดวาอาจมีการแนะนําใหใชบริการจดทะเบียน
โดเมนจากผูใหบริการรายเดียวกัน ในระหวางไตรมาส 1 ของปปจจุบัน บริษัทฯไดทําสัญญารับประกันการชําระหน้ีบาง
สวนของลูกหน้ี 3 ราย กับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 
9 ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาการท่ีขอมูลโดเมนของลูกคารายใหญท้ัง 6 รายน้ัน มีผูใหบริการจดช่ือโดเมนเดียวกันจะ
ไมสงผลกระทบใด ๆ  ตอการทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯและลูกคาท้ัง 6 รายดังกลาว อยางไรก็ตาม จากขอมูลในข้ันตอน
การตรวจสอบส้ินป 2563 พบวาลูกคารายใหญ 3 รายไดเปล่ียนผูใหบริการจดช่ือโดเมนเปนรายอ่ืนแลวโดย 2 รายใน 
3 รายน้ันไดมีการเปล่ียนไปใชผูใหบริการจดช่ือโดเมนรายเดียวกัน
2.  เงินจายลวงหนาคาซ้ือสิทธิรายการและสินทรัพยไมมีตัวตน - ลิขสิทธ์ิรายการ
 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 12 บริษัทฯมีการจายเงินจายลวงหนาเพ่ือซ้ือลิขสิทธ์ิ
รายการเปนจํานวนมากในระหวางป 2563 เน่ืองจากฝายบริหารของบริษัทฯ เห็นวาเปนชวงเวลาท่ีดีและเหมาะสมใน
การเลือกซ้ือ ทําใหยอดคงเหลือของเงินจายลวงหนาดังกลาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีเปนจํานวนประมาณ 400 
ลานบาท นอกจากน้ี บริษัทฯยังมียอดคงเหลือสุทธิของสินทรัพยไมมีตัวตน - ลิขสิทธ์ิรายการเปนจํานวนประมาณ 
2,700 ลานบาท (เพ่ิมจากยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีจํานวนประมาณ 1,400 ลานบาท)
 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯตองใชความ
พยายามในการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง ดังน้ันจึงข้ึนอยูกับความสามารถของบริษัทฯในการเลือกซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ
ท่ีเหมาะสมและออกขายใหไดในราคาท่ีเหมาะสม ตลอดจนการปรับปรุงแผนธุรกิจและแผนการขายในอนาคตให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสถานการณในปจจุบัน หากในท่ีสุดบริษัทฯ ไมสามารถออกขายไดหรือขายไดใน
ราคาต่ํา หรืออาจเกิดสถานการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอแผนธุรกิจและแผนการขายดังกลาว บริษัทฯอาจเกิด
ขาดทุนไดในอนาคต สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 สงผลกระทบอยางรุนแรงตอเศรษฐกิจและธุรกิจ
ในระหวางป และคาดวาจะยืดเย้ือตอไปในอนาคต สถานการณน้ีแตกตางจากสภาพธุรกิจเดิมท่ีเคยเปนอยู ทําใหมี
ความไมแนนอนและโอกาสท่ีจะเกิดการดอยคาของเงินจายลวงหนาเพ่ือซ้ือลิขสิทธ์ิรายการและสินทรัพยไมมีตัวตน
ดังกลาว
3.  เงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอ
 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนสูงกวาหน้ีสินหมุนเวียนอยูเปนจํานวนมาก แตสวนประกอบหลักของสินทรัพย
หมุนเวียนคือ ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงมีเง่ือนไขระยะเวลาครบกําหนดชําระเงินและมีอายุคงคางนาน ท้ังน้ี 
บริษัทฯ มีหนาท่ีตองเรงการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีดังกลาวโดยเร็วและใหเปนไปตามเง่ือนไขระยะเวลาครบกําหนดชําระ 
เพ่ือนําเงินท่ีไดมาใชหมุนเวียนในการดําเนินงานและชําระหน้ีสินตาง ๆ รวมท้ังเงินกูยืมและหุนกูท่ีกําลังจะถึงกําหนด
ชําระ การเรงเก็บหน้ีจึงมีความสําคัญตอบริษัทฯมากในสภาวะปจจุบัน มิฉะน้ันบริษัทฯอาจเกิดปญหาเงินทุนหมุนเวียน
ไมเพียงพอ ดังน้ันจึงข้ึนอยูกับความรับผิดชอบและความสามารถของบริษัทฯในการติดตามและเรียกเก็บหน้ีโดยเร็วใน
อนาคต
4.  ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
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 อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังคงเลือกนํามาตรการผอนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางการบัญชีสําหรับ 
เร่ืองการเลือกท่ีจะไมตองนําขอมูลท่ีมีการคาดการณไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชวัดมูลคา ผล
ขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีกลุมบริษัทใชวิธีอยางงาย มาถือปฏิบัติอยู บริษัทฯอยูระหวางการประเมิน
ผลกระทบของเร่ืองดังกลาวตองบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ และจะพิจารณาบันทึกผลกระทบตองบการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการภายหลังส้ินสุดมาตรการผอนปรนช่ัวคราวดังกลาว
 ท้ังน้ี สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ดังกลาวไดขยายวงกวางข้ึนอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวนใหญ รวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร ถึงแมผู
บริโภคจะรับชมภาพยนตรหรือซีรีสเพ่ิมข้ึน แตผูประกอบการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจน้ีอาจไดรับผลกระทบจากสถานการณ 
ฝายบริหารของกลุมบริษัทมีการติดตามความคืบหนาของสถานการณดังกลาวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียว
กับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีฝายบริหารไดใชประมาณการและ
ดุลยพินิจในประเด็นตาง ๆ เม่ือสถานการณมีการเปล่ียนแปลง
 ท้ังน้ี ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตอกรณีเหลาน้ีแตอยางใด
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ
 เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตาง ๆ  ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการ
เงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังน้ี ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลา
น้ี ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขาพเจา ซ่ึงไดรวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหลาน้ีดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวม
วิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซ่ึงไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลาน้ีดวย โดย
ใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม
 เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเร่ืองมีดังตอไปน้ี
การรับรูรายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา - คาสิทธิ
 รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา - คาสิทธิมีจํานวนเงินท่ีเปนสาระสําคัญอยางมากเม่ือเทียบกับรายไดรวมของ                                  
กลุมบริษัท โดยมีมูลคาของรายไดคาสิทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1,628 ลานบาท ซ่ึงมีผล 
กระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทท่ีผูใชงบการเงินใหความสนใจ รายไดคาสิทธิของบริษัทฯ เกิดจาก
การทําสัญญากับลูกคารายใหญและเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญาท่ีทํากับลูกคามีความหลากหลาย ดังน้ันจึงมีความเส่ียง
เก่ียวกับมูลคาและระยะเวลาในการรับรูรายไดของบริษัทฯ
ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดคาสิทธิโดยใชวิธีการตรวจสอบดังน้ี
• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวของกับวงจรรายได โดยการสอบถามผูรับ
ผิดชอบ ทําความเขาใจและสุมตัวอยางรายการเพ่ือทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทฯ ออกแบบไว
• สุมตัวอยางสัญญาขายเพ่ือตรวจสอบการรับรูรายไดวาเปนไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญาขายของบริษัทฯ 
และสอดคลองกับนโยบายการรับรูรายไดของบริษัทฯ
• สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวางปและชวงใกลส้ินรอบระยะเวลาบัญชี และให
ความสําคัญในการทดสอบเปนพิเศษในการขยายขอบเขตการสุมตรวจสอบเอกสารชวงใกลส้ินรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษัทฯออกภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย (Disaggregated data) เพ่ือหาความผิดปกติท่ีอาจเกิด
ข้ึนของการรับรูรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี และตรวจสอบรายการขายท่ีทําผานใบสําคัญท่ัวไป
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เร่ืองอ่ืน
 งบการเงินรวมของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) และงบการ
เงินเฉพาะกิจการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตรวจ
สอบโดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขและมีขอมูลและ
เหตุการณท่ีเนนเก่ียวกับลูกหน้ีการคาท่ีคงคางเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนจํานวนท่ีมากกวายอดรายไดคาสิทธิสําหรับป 
2562 โดยมีลูกหน้ีรายใหญในตางประเทศ 6 ราย ซ่ึงมีท่ีอยูและดําเนินธุรกิจอยูคนละประเทศ แตมีผูใหบริการจดช่ือ 
โดเมน (Registrar) ระดับภูมิภาคเอเชียรายเดียวกัน โดยบริษัทฯอยูระหวางใหสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึงรับ 
ทําประกันการชําระหน้ีของลูกหน้ี 6 รายดังกลาว และเช่ือวาสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีต้ังไวเพียงพอแลว รวมถึง 
สภาพคลองในการดําเนินงานและชําระหน้ีสินตาง ๆ  รวมท้ังหุนกูท่ีกําลังจะถึงกําหนดชําระ ข้ึนอยูกับความสามารถใน
การเรงเก็บเงินจากลูกหน้ีใหไดโดยเร็วและเปนไปตามเง่ือนไขระยะเวลาครบกําหนดชําระ ตามรายงานลงวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2563
ขอมูลอ่ืน
 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอมูลท่ีรวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีแสดงอยูในรายงานน้ัน) ซ่ึงคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันท่ี
ในรายงานของผูสอบบัญชีน้ี
 ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการให
ความเช่ือม่ันในรูปแบบใด ๆ ตอขอมูลอ่ืนน้ัน
 ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนน้ัน 
มีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฎวา 
ขอมูลอ่ืนแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
 เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามท่ีกลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอ 
มูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะส่ือสารเร่ืองดังกลาวใหผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลทราบเพ่ือใหมี
การดําเนินการแกไขท่ีเหมาะสมตอไป
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงิน
 ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการ
เงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
 ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงาน 
ตอเน่ือง การเปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับ 
กิจการท่ีดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนิน
งานตอเน่ืองอีกตอไปได
 ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม
บริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับ
สูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอ 
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและ 
ถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวม
กันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี
 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียง
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปน้ีดวย
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• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน     ไม
วาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงเหลา
น้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียง
ท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ
แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของ การควบคุม
ภายในของกลุมบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง 
บัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารจัดทํา
• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหาร และ
สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจ
เปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม หากขาพเจา
ไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึง 
การเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็น
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ืองได
• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ ตลอด
จนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการ หรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของ
ขาพเจา
 ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเร่ืองตาง ๆ  ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจ
สอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
 ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวของกับความเปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเร่ือง
อ่ืนซ่ึงขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการ
ท่ีขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
 จากเร่ืองท้ังหลายท่ีส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ  ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดใน  
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ีไว
ในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณ
ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาว 
สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะ
ไดจากการส่ือสารดังกลาว

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับน้ี

มณี รัตนบรรณกิจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ 2564
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งบการเงิน
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งบการเงิน
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งบการเงิน
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
1.  ขอมูลท่ัวไป
1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ

1.2 การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศ ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ี 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมูท่ี 1 ตําบล
ทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
บริษัทฯและบริษัทยอย (รวมเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดําเนินธุรกิจหลักดังน้ี
1.1 ขายสิทธิภาพยนตร ซีรีส และสารคดี ท้ังไทยและตางประเทศ รวมถึงการผลิตและจัดจําหนายสินคา
 ในรูปแบบดีวีดีและบลูเรย
1.2 ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทัศน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดขยายวงกวางข้ึนอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวนใหญรวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร 
ถึงแมผูบริโภคจะรับชมภาพยนตรและซีรีสเพ่ิมข้ึน แตผูประกอบการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจน้ีอาจไดรับผลกระทบ
จากสถานการณ สถานการณดังกลาวอาจนํามาซ่ึงความไมแนนอนและผลกระทบตอสภาพแวดลอมของการ
ดําเนินธุรกิจ ฝายบริหารของกลุมบริษัทติดตามความคืบหนาของสถานการณดังกลาวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีฝาย
บริหารไดใชประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นตาง ๆ เม่ือสถานการณมีการเปล่ียนแปลง

2.1 งบการเงินน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาออกตามความใน
 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา 
 อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี
 งบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
  (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปน้ี
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บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จำกัด

บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด

บริษัท เจเคเอ็น นิวส จำกัด

บริษัท คาเฟ แอนน จำกัด

  (เดิมชื่อ “บริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ จำกัด”)

ตัวแทนซื้อลิขสิทธิ์รายการ
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และบริหารจัดการศิลปน

ตัวแทนขายโฆษณา

ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทัศน

ยังไมดำเนินกิจการ

สิงคโปร

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

100

100

100

100

-

-

100

100

100

100

ของการถือหุนประเทศ
อัตรารอยละจัดตั้งขึ้นใน

ลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท

2563
(รอยละ)

2562
(รอยละ)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมี
สวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีสงผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนน้ันได 
 ค)  บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทฯ มีอํานาจใน
การควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยน้ัน  
 ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
 จ) สินทรัพยและหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดต้ังในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดย
  ใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาท
  โดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลตางซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปน
  รายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
  สวนของผูถือหุน  
 ฉ) ยอดคงคางระหวางกลุมบริษัท รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว 
2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
 ในระหวางป กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
 เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม จํานวนหลายฉบับซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
 ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดัง
 กลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
 ประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการ
 บัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปน
 สาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซ่ึงไดมีการ
 เปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปไดดังน้ี
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเคร่ืองมือทางการเงิน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดวยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
 จํานวน 5 ฉบับ ไดแก 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับท่ี 7  การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน
  ฉบับท่ี 9  เคร่ืองมือทางการเงิน
 มาตรฐานการบัญชี
  ฉบับท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับท่ี 16 การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
  ฉบับท่ี 19 การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูล
คาเคร่ืองมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลักการเก่ียวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของเคร่ือง
มือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน และหลักการเก่ียวกับการบัญชีปองกันความ
เส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 การนํามาตรฐานกลุมน้ีมาถือปฏิบัติมีผลกระทบตองบการเงินของกลุมบริษัทจากรายการดังตอไปน้ี
 -  การรับรูรายการผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน - กลุมบริษัทรับรูผลขาดทุนดานเครดิตท่ี
  คาดวาจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายโดยไมจําเปนตองรอใหมีการ
  ดอยคาดานเครดิตเกิดข้ึนจริง กลุมบริษัทจะใชวิธีการอยางงายในการพิจารณาคาเผ่ือผลขาดทุนท่ี
  คาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุสําหรับลูกหน้ีการคา
 -  การรับรูรายการตราสารอนุพันธ - กลุมบริษัทรับรูรายการตราสารอนุพันธเม่ือเร่ิมแรกดวยมูลคา
  ยุติธรรม ณ วันท่ีเขาทําสัญญา และวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
  รายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธจะถูกรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน
  กลุมบริษัทรับรูผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมน้ีมาถือปฏิบัติเปน                   
  คร้ังแรกโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 และไมปรับยอนหลังงบการเงินป
  กอนท่ีแสดงเปรียบเทียบ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเชา
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเชา และ
 การตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวของ มาตรฐานฉบับน้ีไดกําหนดหลักการของการรับรูรายการ การวัดมูลคา 
 การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของสัญญาเชา และกําหนดใหผูเชารับรูสินทรัพยและหน้ีสินสําหรับ 
 สัญญาเชาทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเชามากกวา 12 เดือน เวนแตสินทรัพยอางอิงน้ันมีมูลคาต่ํา
 การบัญชีสําหรับผูใหเชาไมมีการเปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 ผูใหเชา
 ยังคงตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาเงินทุน
 กลุมบริษัทรับรูผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติเปน คร้ังแรก
 โดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 และไมปรับยอนหลังงบการเงินปกอน ท่ีแสดงเปรียบเทียบ
 ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 4
 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผอนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
 ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผอนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิม
 เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการ
 เงินบางฉบับ และเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในชวงเวลาท่ียังมีความไมแนนอนเก่ียวกับ 
 สถานการณดังกลาว
 แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกลาวไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
 บังคับใชสําหรับการจัดทํางบการเงินของกลุมบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในชวงเวลาระหวาง
 วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
 ในระหวางไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของป 2563 กลุมบริษัทไดเลือกปฏิบัติตามมาตรการผอนปรนช่ัวคราวสําหรับ 
 ทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีในเร่ือง การวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน   ในกรณีท่ีกลุมบริษัท
 ใชวิธีการอยางงาย และการดอยคาของสินทรัพย
 ในไตรมาสท่ี 4 ของป 2563 กลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณ
 การหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
 โคโรนา 2019 แลว ดังน้ัน ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทจึง
 พิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตรการผอนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเฉพาะเร่ือง 
 การดอยคาของสินทรัพย ท่ีกลุมบริษัทไดเคยถือปฏิบัติในชวงท่ีผานมา โดยไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ
 ตองบการเงินของกลุมบริษัท
 อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทยังคงเลือกนํามาตรการผอนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีสําหรับ
 เร่ืองดังตอไปน้ีมาถือปฏิบัติอยู 
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 - เลือกท่ีจะไมตองนําขอมูลท่ีมีการคาดการณไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชวัด 
  มูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีกลุมบริษัทใชวิธีการอยางงาย ในการวัด 
  มูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
 กลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบของเร่ืองดังกลาวตองบการเงิน และจะพิจารณาบันทึกผลกระทบ
 ตองบการเงินภายหลังส้ินสุดมาตรการผอนปรนช่ัวคราวดังกลาว

 ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

 หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564
 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
 เงินฉบับปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
 ทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 
 ปจจุบันฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเร่ิมนํามาตรฐาน
 กลุมดังกลาวมาถือปฏิบัติ

4.  ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมา

 ถือปฏิบัติ
 ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเคร่ือง
 มือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติในระหวางปปจจุบัน โดยกลุม
 บริษัทไดเลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 และ
 ไมปรับยอนหลังงบการเงินงวดกอนท่ีแสดงเปรียบเทียบ
 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตองบแสดงฐานะการเงิน ณ ตนป 2563 เน่ืองจากการนํา
 มาตรฐานเหลาน้ีมาถือปฏิบัติแสดงไดดังน้ี

31 ธันวาคม
2562

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน

กลุมเครื่องมือ

ผลกระทบจาก
งบการเงินรวม

 (หนวย: พันบาท)

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกราคม
2563

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนชั่วคราว
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยสิทธิการใช

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป

164
-

-

3,920

-

4,214

-

(164)
164

-

-

-

-

-

-
-

52,146

(3,920)

13,878

(4,214)

46,402

-
164

52,146

-

13,878

-

46,402
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31 ธันวาคม
2562

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน

กลุมเครื่องมือ

ผลกระทบจาก
งบการเงินรวม

 (หนวย: พันบาท)

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกราคม
2563

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนชั่วคราว
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยสิทธิการใช

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป

164
-

-

3,920

-

4,214

-

(164)
164

-

-

-

-

-

-
-

43,148

(3,920)

12,378

(4,214)

38,904

-
164

43,148

-

12,378

-

38,904

มูลคาตามหลัก
การบัญชีเดิม

การจัดประเภทและการวัดมูลคาตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

มูลคายุติธรรมผาน
กำไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม
 (หนวย: พันบาท)

ราคาทุน 
ตัดจำหนาย รวม

สินทรัพยทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
รวมสินทรัพยทางการเงิน

116,940
1,816,204

164
20,463

1,953,771

-
-

164
-

164

116,940
1,816,204

-
20,463

1,953,607

116,940
1,816,204

164
20,463

1,953,771

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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P A G E
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มูลคาตามหลัก
การบัญชีเดิม

การจัดประเภทและการวัดมูลคาตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

มูลคายุติธรรมผาน
กำไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม
 (หนวย: พันบาท)

ราคาทุน 
ตัดจำหนาย รวม

สินทรัพยทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
รวมสินทรัพยทางการเงิน

100,454
1,779,434

164
20,463

1,900,515

-
-

164
-

164

100,454
1,779,434

-
20,463

1,900,351

100,454
1,779,434

164
20,463

1,900,515

งบการเงินรวม

 (หนวย: พันบาท)
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่เปดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก: สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาที่สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชา
หัก: สัญญาที่พิจารณาเปนสัญญาบริการ 
หัก: ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้นจากการนำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
หนี้สินสัญญาเชาซื้อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (รอยละตอป)
ประกอบดวย
หนี้สินตามสัญญาเชาหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาไมหมุนเวียน

48,264
(720)

37,411
(25,751)
(7,058)
52,146
8,134

60,280
5.275

13,878
46,402
60,280

36,611
(720)

31,594
(18,624)
(5,713)
43,148
8,134

51,282
5.275

12,378
38,904
51,282

งบการเงินรวม

 (หนวย: พันบาท)
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
รวมสินทรัพยสิทธิการใช

52,146
52,146

43,148
43,148

 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 กลุมบริษัทไมไดกําหนดใหหน้ีสินทางการเงินใดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน 
 กําไรหรือขาดทุน 

 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก กลุมบริษัทรับรูหน้ีสินตามสัญญา
 เชาสําหรับสัญญาเชาท่ีเคยจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงานดวยมูลคาปจจุบันของเงินจายชําระตาม
 สัญญาเชาท่ีเหลืออยูคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพ่ิมของกลุมบริษัท ณ วันท่ี  1 มกราคม 2563 
 สําหรับสัญญาเชาท่ีเคยจัดประเภทเปนสัญญาเชาเงินทุน กลุมบริษัทรับรูมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
 หน้ีสินตามสัญญาเชาดวยมูลคาตามบัญชีเดิมกอนวันท่ีนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16
 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิทธิการใช จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติ
 คร้ังแรก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดดังน้ี

4.2 สัญญาเชา
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 ขายสินคา
 รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือกลุมบริษัทไดโอนอํานาจควบคุมในสินคาใหแกลูกคาแลว กลาวคือ เม่ือมีการ
 สงมอบสินคา รายไดจากการขายแสดงตามมูลคาท่ีไดรับหรือคาดวาจะไดรับสําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจาก
 หักประมาณการสินคารับคืนและสวนลด โดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม

 รายไดจากการใหบริการ
 รายไดจากการใหบริการโฆษณาและการประชาสัมพันธจะรับรูเปนรายไดเม่ือไดบริการโฆษณาแลว

 รายไดจากคาสิทธิ
 รายไดจากคาสิทธิรับรูตามเกณฑคงคางซ่ึงเปนไปตามเน้ือหาของขอตกลงท่ีเก่ียวของ
 รายไดจากคาสิทธิท่ีคิดคาธรรมเนียมเปนจํานวนคงท่ี ซ่ึงผูใชสิทธิไมสามารถเรียกคืนได และผูใหสิทธิไมมีขอ 
 ผูกพันภายหลังการใหใชสิทธิ จะถือเปนรายไดท้ังจํานวนเม่ือผูใชสิทธิสามารถใชสิทธิไดตามสัญญา

 รายไดดอกเบ้ีย 
 รายไดดอกเบ้ียรับรูตามเกณฑคงคางดวยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจริง โดยจะนํามูลคาตามบัญชีข้ันตนของสินทรัพย
 ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ยกเวนสินทรัพยทางการเงินท่ีเกิดการดอยคาดานเครดิตในภาย
 หลังท่ีจะนํามูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยทางการเงิน (สุทธิจากคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ
 เกิดข้ึน) มาคูณกับอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง

 ตนทุนทางการเงิน
 คาใชจายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจริง
 และรับรูตามเกณฑคงคาง

5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพ
 คลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

5.3 สินคาคงเหลือ
 สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางทําแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉล่ีย) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลว
 แตราคาใดจะต่ํากวา 

5.4 เงินลงทุนในบริษัทยอย
 เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

5.5 อุปกรณ และคาเส่ือมราคา
 อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  
 คาเส่ือมราคาของอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดย
 ประมาณดังน้ี
  อุปกรณสํานักงาน   -  5   ป
  อุปกรณคอมพิวเตอร  -  5   ป
  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช  -   5   ป
  เคร่ืองตกแตงสํานักงาน  -   5   ป
  ยานพาหนะ   -   5   ป
 คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

5.6 สินทรัพยไมมีตัวตน
 กลุมบริษัทตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชน
 เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน้ัน และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาว เม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยน้ัน
 เกิดการดอยคา กลุมบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน 
 ดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

5.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
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 คาสิทธิรายการแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 
   คาสิทธิรายการจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยและหน้ีสินภายใตสัญญาสิทธิเม่ือระยะเวลาของสัญญาเร่ิมตน โดย
 ทราบมูลคาท่ีแนนอนของคาสิทธิและสิทธิน้ันอยูภายใตการควบคุมของกิจการแลว
 กลุมบริษัทตัดจําหนายคาสิทธิรายการโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญา
 กลุมบริษัทไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนแตจะใชวิธีการ
 ทดสอบการดอยคาทุกปท้ังในระดับของแตละสินทรัพยน้ันและในระดับของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 
 กลุมบริษัทจะทบทวนทุกปวาสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวยังคงมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน

5.7 สัญญาเชา
 ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา กลุมบริษัทจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือ
 ไม โดยสัญญาจะเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา ก็ตอเม่ือสัญญาน้ันมีการใหสิทธิในการควบคุม
 การใชสินทรัพยท่ีระบุไดสําหรับชวงเวลาหน่ึงเพ่ือเปนการแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน

 กลุมบริษัทในฐานะผูเชา
 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563
 กลุมบริษัทใชวิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรูรายการและการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา เวนแตสัญญา
 เชาระยะส้ันและสัญญาเชาท่ีสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา ณ วันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล (วันท่ีสินทรัพยอางอิง 
 พรอมใชงาน) กลุมบริษัทบันทึกสินทรัพยสิทธิการใชซ่ึงแสดงสิทธิในการใชสินทรัพยอางอิงและหน้ีสินตามสัญญา
 เชาตามการจายชําระตามสัญญาเชา

 สินทรัพยสิทธิการใช
 สินทรัพยสิทธิการใชวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม และปรับปรุง
 ดวยการวัดมูลคาของหน้ีสินตามสัญญาเชาใหม ราคาทุนของสินทรัพยสิทธิการใชประกอบดวยจํานวนเงินของ
 หน้ีสินตามสัญญาเชาจากการรับรูเร่ิมแรก ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จํานวนเงินท่ีจายชําระตามสัญญาเชา 
 ณ วันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผลหรือกอนวันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล และหักดวยส่ิงจูงใจตามสัญญาเชาท่ีไดรับ
 คาเส่ือมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาหรืออายุการให
 ประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยสิทธิการใชแลวแตระยะเวลาใดจะส้ันกวา ดังน้ี
  อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 6        ป
 หากความเปนเจาของในสินทรัพยอางอิงไดโอนใหกับกลุมบริษัทเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเชาหรือราคาทุนของ 
 สินทรัพยดังกลาวไดรวมถึงการใชสิทธิเลือกซ้ือ คาเส่ือมราคาจะคํานวณจากอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
 ของสินทรัพย

 หน้ีสินตามสัญญาเชา
 หน้ีสินตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาตลอดอายุสัญญา
 เชา จํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาประกอบดวยคาเชาคงท่ีหักดวยส่ิงจูงใจตามสัญญาเชา คาเชาผันแปร
 ท่ีข้ึนอยูกับดัชนีหรืออัตรา จํานวนเงินท่ีคาดวาจะจายภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิทธิ
 ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีกลุมบริษัทจะใชสิทธิน้ัน และการจายคาปรับเพ่ือการ
 ยกเลิกสัญญาเชา หากขอกําหนดของสัญญาเชาแสดงใหเห็นวากลุมบริษัทจะใชสิทธิในการยกเลิกสัญญาเชา 
 กลุมบริษัทบันทึกคาเชาผันแปรท่ีไมข้ึนอยูกับดัชนีหรืออัตราเปนคาใชจายในงวดท่ีเหตุการณหรือเง่ือนไขซ่ึง
 เก่ียวของกับการจายชําระน้ันไดเกิดข้ึน 
 กลุมบริษัทคิดลดมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาดวยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญา
 เชาหรืออัตราดอกเบ้ียการกูยืมสวนเพ่ิมของกลุมบริษัท หลังจากวันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล มูลคาตามบัญชีของ
 หน้ีสินตามสัญญาเชาจะเพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเชาและลดลงจากการจายชําระหน้ีสินตาม
 สัญญาเชา นอกจากน้ี มูลคาตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเชาจะถูกวัดมูลคาใหมเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุ
 สัญญาเชา การเปล่ียนแปลงการจายชําระตามสัญญาเชา หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือ 
 สินทรัพยอางอิง
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 สัญญาเชาระยะส้ันและสัญญาเชาซ่ึงสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา
 สัญญาเชาท่ีมีอายุสัญญาเชา 12 เดือนหรือนอยกวานับต้ังแตวันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล หรือสัญญาเชาซ่ึง 
 สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา จะบันทึกเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติกอนวันท่ี 1 มกราคม 2563
 สัญญาเชาอาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผู
 เชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
 ท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตาม
 สัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือ
 ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานข
 องสินทรัพยท่ีเชา 
 สัญญาเชาอาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผู
 เชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไร
 หรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกลุมบริษัท หรือ 
 ถูกกลุมบริษัทควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัท
 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียง
 โดยทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอกลุมบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ
 พนักงานของกลุมบริษัทท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุมบริษัท

5.9 คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี
 คาใชจายในการออกหุนกูบันทึกเปนคาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี และทยอยตัดจําหนายเปนดอกเบ้ีย
 จายโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงตามอายุของหุนกู
 คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชีไดแสดงหักจากมูลคาหุนกูในงบแสดงฐานะการเงิน

5.10 เงินตราตางประเทศ
 กลุมบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการ
 ดําเนินงานของกลุมบริษัท รายการตาง ๆ  ของแตละกิจการท่ีรวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงิน
 ท่ีใชในการดําเนินงานของแตละกิจการน้ัน
 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย
 และหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ 
 วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน
 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

5.11 การดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน
 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะทําการประเมินการดอยคาของอุปกรณ สินทรัพยสิทธิการใช 
 หรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอ่ืนของกลุมบริษัทหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทําการประเมิน
 การดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนเปนรายป กลุมบริษัทรับรูขาดทุน
 จากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ท้ัง
 น้ีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใช
 สินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 
 กลุมบริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน

5.12 ผลประโยชนพนักงาน
 ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน
 กลุมบริษัทรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ
 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน

188
P A G E



189
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 โครงการสมทบเงิน
 กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและ
 เงินท่ีกลุมบริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของ
 กลุมบริษัท เงินท่ีกลุมบริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ
 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน
 กลุมบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตาม
 โครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืน ๆ  ซ่ึงกลุมบริษัทถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออก
 จากงานสําหรับพนักงาน นอกจากน้ันกลุมบริษัทจัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ไดแก 
 โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา
 กลุมบริษัทคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน
 ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 
 โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชนหลัง
 ออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชนระยะ
 ยาวอ่ืนของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน
 ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ังจํานวนในกําไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแกไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ 
 หรือเม่ือกลุมบริษัทรับรูตนทุนการปรับโครงสรางท่ีเก่ียวของ 

5.13 หุนกูแปลงสภาพ
 หุนกูแปลงสภาพแสดงองคประกอบท่ีเปนหน้ีสินและสวนท่ีเปนของเจาของแยกจากกันในงบแสดงฐานะการ
 เงิน บริษัทฯไดแยกแสดงองคประกอบดังกลาว โดยกําหนดราคาตามบัญชีของหน้ีสินจากการคํานวณจากกระแส
 เงินสดของเงินตนและดอกเบ้ียท่ีตองจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเปนอยูขณะน้ัน และ
 หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบท่ีเปนทุนคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของหุนกูแปลงสภาพหักดวยสวนท่ี
 เปนองคประกอบของหน้ีสิน 
 หุนกูแปลงสภาพสวนท่ีเปนหน้ีสินแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายจนกวามีการแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือ
 ครบอายุการชําระคืนของหุนกู หุนกูแปลงสภาพสวนท่ีเปนทุนซ่ึงกําหนดข้ึน ณ วันท่ีออกหุนกูจะไมมีการ
 เปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
 คาใชจายในการออกหุนกูบันทึกแยกตามสวนขององคประกอบท่ีเปนหน้ีสินและองคประกอบท่ีเปนทุนตาม
 สัดสวน โดยคาใชจายในการออกหุนกูสวนขององคประกอบท่ีเปนหน้ีสินใหบันทึกหักจากหุนกูแปลงสภาพ 
 - องคประกอบท่ีเปนหน้ีสินและตัดจําหนายตามอายุของหุนกูแปลงสภาพสวนคาใชจายในการออกหุนกูสวน
 ขององคประกอบท่ีเปนทุนแสดงหักจากสวนของหุนกูแปลงสภาพองคประกอบท่ีเปนทุนโดยไมตองตัดจําหนาย

5.14 ประมาณการหน้ีสิน
 กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิด
 ข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ือง
 ภาระผูกพันน้ัน และกลุมบริษัทสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเช่ือถือ 

5.15 ภาษีเงินได
 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินไดปจจุบัน
 กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
 จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
 กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
 หน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเก่ียวของน้ัน โดยใชอัตราภาษี
 ท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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 กลุมบริษัทรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรู
 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียัง
 ไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
 ใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชน้ัน
 กลุมบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
 และจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะไมมีกําไร
 ทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
 กลุมบริษัทจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวของกับ
 รายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

5.16 เคร่ืองมือทางการเงิน
 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563
 กลุมบริษัทรับรูรายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม และบวกดวยตนทุนการทํา
 รายการเฉพาะในกรณีท่ีเปนสินทรัพยทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 
 อยางไรก็ตาม สําหรับลูกหน้ีการคาท่ีไมมีองคประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญ กลุมบริษัทจะรับรู
 สินทรัพยทางการเงินดังกลาวดวยราคาของรายการ ตามท่ีกลาวไวในนโยบายการบัญชีเร่ืองการรับรูรายได

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
 กลุมบริษัทจัดประเภทสินทรัพยทางการเงิน ณ วันท่ีรับรูรายการเร่ิมแรก เปนสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูล
 คาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร 
 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 
 โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตาม
 สัญญาของสินทรัพยทางการเงิน

 สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย 
 กลุมบริษัทวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินดวยราคาทุนตัดจําหนาย เม่ือกลุมบริษัทถือครองสินทรัพยทางการเงิน
 น้ันเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินกอใหเกิดกระแสเงินสด
 ท่ีเปนการรับชําระเพียงเงินตนและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันท่ีระบุไวเทาน้ัน 
 สินทรัพยทางการเงินดังกลาววัดมูลคาในภายหลังโดยใชวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจริงและตองมีการประเมินการดอยคา 
 ท้ังน้ี ผลกําไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอยคาของสินทรัพย ดังกลาว 
 จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน   

 สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
 สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
 ดวยมูลคายุติธรรม โดยรับรูการเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลคายุติธรรมในสวนของกําไรหรือขาดทุน
 ท้ังน้ี สินทรัพยทางการเงินดังกลาว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีถือไวเพ่ือคา 
 ซ่ึงกลุมบริษัทไมไดเลือกจัดประเภทใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพย
 ทางการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไมไดรับชําระเพียงเงินตนและดอกเบ้ีย

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของหน้ีสินทางการเงิน
 ยกเวนหน้ีสินตราสารอนุพันธ กลุมบริษัทรับรูรายการเม่ือเร่ิมแรกสําหรับหน้ีสินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม
 หักตนทุนการทํารายการ และจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินเปนหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาในภายหลังดวย
 ราคาทุนตัดจําหนาย โดยใชวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจริง ท้ังน้ี ผลกําไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการหน้ี
 สินทางการเงินและการตัดจําหนายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจริงจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน โดยการคํานวณ
 มูลคาราคาทุนตัดจําหนายคํานึงถึงสวนลดหรือสวนเกินมูลคา รวมถึงคาธรรมเนียมหรือตนทุนท่ีถือเปนสวนหน่ึง
 ของอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงน้ันดวย ท้ังน้ี คาตัดจําหนายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจริงแสดงเปนสวนหน่ึงของตนทุน 
 ทางการเงินในสวนของกําไรหรือขาดทุน
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 การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยน้ันไดส้ิน 
 สุดลง หรือไดมีการโอนสิทธิท่ีจะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยน้ัน รวมถึงไดมีการโอนความเส่ียงและผล
 ตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรัพยน้ัน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน้ัน แมวาจะไมมีการโอนหรือไม
 ไดคงไวซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรัพยน้ัน  
 กลุมบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินก็ตอเม่ือไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหน้ีสินน้ันแลว มีการยกเลิก
 ภาระผูกพันน้ัน หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพันน้ัน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใหเปน
 หน้ีสินใหมจากผูใหกูรายเดียวกันซ่ึงมีขอกําหนดท่ีแตกตางกันอยางมาก หรือมีการแกไขขอกําหนดของหน้ีสินท่ี
 มีอยูอยางเปนสาระสําคัญ จะถือวาเปนการตัดรายการหน้ีสินเดิมและรับรูหน้ีสินใหม โดยรับรูผลแตกตางของ
 มูลคาตามบัญชีดังกลาวในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
 การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
 กลุมบริษัทใชวิธีการอยางงายในการคํานวณผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนสําหรับลูกหน้ีการคา 
 ดังน้ัน ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจึงไมมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทาง
 ดานเครดิต แตจะรับรูคาเผ่ือผลขาดทุนจากผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ี
 การคาโดยอางอิงจากขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีต ปรับปรุงดวยขอมูลการคาดการณ
 ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีน้ันและสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ 
 สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดจําหนายออกจากบัญชี เม่ือกิจการคาดวาจะไมไดรับคืนกระแสเงินสดตามสัญญา
 อีกตอไป
 การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน
 สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงดวยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการ
 เงิน ก็ตอเม่ือกิจการมีสิทธิบังคับใชไดตามกฎหมายอยูแลวในการหักกลบจํานวนเงินท่ีรับรู และกิจการมีความ
 ต้ังใจท่ีจะชําระดวยยอดสุทธิ หรือต้ังใจท่ีจะรับสินทรัพยและชําระหน้ีสินพรอมกัน
 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติกอนวันท่ี 1 มกราคม 2563
 ลูกหน้ีการคา
 ลูกหน้ีการคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ กลุมบริษัทบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผล
 ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการ
 เก็บเงินและการวิเคราะหอายุหน้ี
 เงินลงทุน
 เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย
 บันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
5.17 ตราสารอนุพันธ
 กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธ เชน สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพ่ือปองกันความเส่ียงจาก
 ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
 กลุมบริษัทรับรูมูลคาเร่ิมแรกของตราสารอนุพันธดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีทําสัญญา และวัดมูลคาในภาย
 หลังดวยมูลคายุติธรรม โดยรับรูการเปล่ียนแปลงของมูลคายุติธรรมในภายหลังในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
 ท้ังน้ี กลุมบริษัทแสดงตราสารอนุพันธเปนสินทรัพยทางการเงินเม่ือมีมูลคายุติธรรมมากกวาศูนย และแสดง
 เปนหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลคายุติธรรมนอยกวาศูนย 
5.18 การวัดมูลคายุติธรรม
 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือโอน
 หน้ีสินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย (ผูรวมในตลาด) 
 ณ วันท่ีวัดมูลคา กลุมบริษัทใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสิน 
 ทรัพยและหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
 ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหา
 ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กลุมบริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมิน
 มูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย
 หรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงิน
 แบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี
 ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง
 ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหน้ีสิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
 ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของ
 มูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีถืออยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลคายุติธรรมแบบ
 เกิดข้ึนประจํา 

6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ
 ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบ
 ตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
 แตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว  การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังน้ี

 คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา
 ในการประมาณคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา ฝายบริหารจําเปน ตอง
 ใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึง
 ประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณไวของกลุมลูกคาท่ี
 มีความเส่ียงดานเครดิตท่ีคลายคลึงกัน เปนตน ท้ังน้ี ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีต
 และการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจของกลุมบริษัทอาจไมไดบงบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคาท่ีเกิดข้ึนจริง
 ในอนาคต

 คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน - ลิขสิทธ์ิรายการ
 ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน - ลิขสิทธ์ิรายการในแตละชวงเวลาและ
 บันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชี ในการน้ีฝาย
 บริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ
 สินทรัพยไมมีตัวตน - ลิขสิทธรายการ

7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน
 ในระหวางป กลุมบริษัทมีรายการทางธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
 เปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางกลุมบริษัทและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของ
 กันเหลาน้ัน ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังน้ี

งบการเงินรวม

2563

(หนวย: ลานบาท)

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
รายไดจากการขายสิทธิ
รายไดอื่น
คาบริการจาย

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการบริการโฆษณา
คาเชาจาย
คาบริการจาย

-
-
-

11
14
16

2562

-
-
-

33
20
5

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

6
3

10

-
12
15

2562

32
4

36

-
18
5

นโยบายการกำหนดราคา

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
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ยอดคงคางระหวางกลุมบริษัทและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังน้ี

 เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน
 ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระหวางกลุมบริษัทและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี

 เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกันคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 5.025 ตอป มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม 
 และไมมีหลักประกัน
 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมบริษัทมีคาใชจายผลประโยชนพนักงาน ท่ีให
 แกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปน้ี

งบการเงินรวม

2563

(หนวย: พันบาท)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 9)
บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินมัดจำคาเชา
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)
รวมเงินมัดจำคาเชา
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 13)
บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินรับลวงหนาคาสิทธิ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
รวมเงินรับลวงหนาคาสิทธิ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินตามสัญญาเชา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)
รวมหนี้สินตามสัญญาเชา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

-
23,176
23,176

2,000
2,000

-
2,010
2,010

-
-

42,188
42,188

2562

-
35,337
35,337

2,000
2,000

-
676
676

-
-

-
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

12,319
10

12,329

1,838
1,838

275,904
1,722

277,626

-
-

34,690
34,690

2562

งบการเงินรวม

2563

(หนวย: พันบาท)

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

37,757
1,074

38,831

54,001
2,756

56,757

31,374
946

32,320

46,601
2,625

49,226

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

5,445
185

5,630

1,838
1,838

49,939
394

50,333

21,879
21,879

-
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562

(หนวย: พันบาท)

เงินใหกูยืมแก

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น

ระหวางป
ลดลง

ระหวางป

บริษัทยอย
บริษัท เจเคเอ็น นิวส จำกัด
รวม

-
-

10,000
10,000

(10,000)
(10,000)

-
-
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8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

งบการเงินรวม

2563

(หนวย: พันบาท)

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

286
806,805
807,091

291
116,649
116,940

218
759,990
760,208

224
100,230
100,454

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

9. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน

งบการเงินรวม

2563

(หนวย: พันบาท)

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระ 
 นอยกวา 3 เดือน
 3 - 6 เดือน
 6 - 12 เดือน
รวม
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระ 
 นอยกวา 3 เดือน
 3 - 6 เดือน
 6 - 12 เดือน
 มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก: คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(2562: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รายไดคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดคางรับ - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

812

6,364
-

16,000
23,176

946,940

312,244
186,083
97,452

549
1,543,268

(54,274)
1,488,994
1,512,170

133
-

356
489

1,512,659

33,921

1,284
-

132
35,337

759,529

219,679
312,846
508,801

1,952
1,802,807

(23,675)
1,779,132
1,814,469

550
-

1,185
1,735

1,816,204

4,355

4,563
85

1,790
10,793

945,113

311,999
186,083
97,452

443
1,541,090

(54,168)
1,486,922
1,497,715

133
1,536
263

1,932
1,499,647

4,227

1,271
-

132
5,630

757,618

219,113
312,846
503,986

1,846
1,795,409

(22,767)
1,772,642
1,778,272

12
-

1,150
1,162

1,779,434

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.03 - 0.50 ตอป  (2562: 
 รอยละ 0.2 - 1.0 ตอป)
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคาประกอบดวยลูกคารายใหญ 15 รายแรกคิดเปน
 ประมาณรอยละ 96 ของยอดลูกหน้ีการคาคงคาง (มียอดรายไดคาสิทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2563 จากลูกหน้ีกลุมน้ีคิดเปนประมาณรอยละ 96 ของยอดรายไดคาสิทธิ) โดยลูกคาในประเทศ 2 ราย ใน 
 15 รายดังกลาว เปนลูกคาท่ีไดรับการรับรองจากลูกคารายใหญท่ีแนะนํา และพันธมิตรทางธุรกิจของลูกคา
 นอกจากน้ีในป 2562 ลูกคารายใหญในตางประเทศ 6 ราย ซ่ึงมีท่ีอยูและดําเนินธุรกิจอยูคนละประเทศกัน 
 แตมีผูใหบริการจดช่ือโดเมน (Registrar) ระดับภูมิภาคเอเชียรายเดียวกัน ฝายบริหารของบริษัทฯช้ีแจงวา 
 ลูกคารายใหญดังกลาวคือกลุมบุคคลตาง ๆ  ซ่ึงมีความสัมพันธและดําเนินธุรกิจรวมกันมากอนในธุรกิจการ
 คาลิขสิทธ์ิ ทําใหเช่ือไดวาอาจมีการแนะนําใหใชบริการจดทะเบียนโดเมนจากผูใหบริการรายเดียวกัน 
 ในระหวางไตรมาส 1 ของปปจจุบัน บริษัทฯไดทําสัญญารับประกันการชําระหน้ีบางสวนของลูกหน้ี 3 ราย
 กับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาการท่ีขอมูลโดเมนของลูกคารายใหญ
 ท้ัง 6 รายน้ันมีผูใหบริการจดช่ือโดเมนเดียวกันจะไมสงผลกระทบใด ๆ   ตอการทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯและ
 ลูกคาท้ัง 6 รายน้ี อยางไรก็ตาม ในป 2563 ลูกคารายใหญ 3 รายไดเปล่ียนผูใหบริการจดช่ือโดเมนเปนราย
 อ่ืนแลวโดย 2 รายใน 3 รายน้ันไดมีการเปล่ียนไปใชผูใหบริการจดช่ือโดเมนรายเดียวกัน
 ในระหวางไตรมาส 1 ของปปจจุบัน บริษัทฯมีการขายและสงมอบสินคาท่ีเปนลิขสิทธ์ิรายการแกลูกคาราย
 ใหญรายหน่ึงตามปกติธุรกิจเชนเดียวกับลูกคารายอ่ืน อยางไรก็ตาม ในระหวางไตรมาส 2 ของปปจจุบัน 
 ลูกคารายใหญดังกลาวไดเจรจากับบริษัทฯเพ่ือขอคืนลิขสิทธ์ิรายการท่ีเคยทําสัญญาและสงมอบแลวจํานวนเงิน
 ประมาณ 83 ลานบาท โดยขอเปล่ียนลิขสิทธ์ิรายการเปนรายการใหม บริษัทฯไดออกใบลดหน้ีรับคืนลิขสิทธ์ิ
 ใหแกลูกคารายใหญเพ่ือรักษาความสัมพันธทางธุรกิจพรอมท้ังสงมอบและบันทึกการขายลิขสิทธ์ิรายการใหม
 จํานวนเงินประมาณ 118 ลานบาท
 ในระหวางปปจจุบัน กลุมบริษัทไดพิจารณาต้ังคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนสําหรับลูกหน้ี
 การคาคางนานเปนจํานวน 54 ลานบาท (เฉพาะกิจการ: 54 ลานบาท) และบริษัทฯสามารถเก็บเงินบาง
 สวนไดจากลูกคารายใหญหลังส้ินปเปนเงินจํานวนประมาณกวา 68 ลานบาทแลว ท้ังน้ี บริษัทฯอยูระหวาง
 เรงการเก็บเงินจากลูกหน้ีการคาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต เพ่ือนําเงินท่ีไดมาใชหมุนเวียนในการ
 ดําเนินงานและชําระหน้ีสินตาง ๆ รวมถึงเงินกูยืมและหุนกูท่ีกําลังจะถึงกําหนดชําระ

10. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน
 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากธนาคารซ่ึงบริษัทฯไดนําไปค้ําประกันวงเงินสินเช่ือท่ีบริษัทฯไดรับจากสถาบันการเงิน

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย
 เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

ทุนเรียกชำระแลว

2563

(หนวย: พันบาท)

JKN Global Content Pte. Ltd.

บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จำกัด
บริษัท เจเคเอ็น นิวส จำกัด 
บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด   
บริษัท คาเฟ แอนน จำกัด
  (เดิมชื่อ “เจเคเอ็น โนวเลดจ จำกัด”)
รวม

7.6 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ

100,000
80,000
10,000

-

-
100,000
60,000
10,000

1,000

2562

สัดสวนเงินลงทุน

2563

100
100
100
100

-

-
100
100
100

100

2562
(รอยละ) (รอยละ)

สัดสวนเงินลงทุน

2563

249,093
100,000
80,000
10,000

-
439,093

-
100,000
60,000
10,000

1,000
171,000

2562
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 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดลงทุนเพ่ิมในหุนสามัญของบริษัทยอยดังตอไปน้ี
 ก) เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2563 บริษัทฯไดลงทุนเพ่ิมในหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด 
 จํานวน 200,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท เปนจํานวนเงินรวม 20,000,000 บาท โดยมีสัดสวนการ
 ลงทุนของบริษัทฯในบริษัทยอยดังกลาวคงเดิมท่ีรอยละ 100
 ข) เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2563 และ 12 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของ JKN 
 Global Content Pte. Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดต้ังใหมในประเทศสิงคโปรจํานวน 9,253,937 หุน มูลคาหุนละ 
 1 เหรียญสหรัฐฯ รวมมูลคาท้ังส้ิน 9.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยคิดเปนรอยละ 100 ของทุนชําระแลว ตอมา
 บริษัทยอยไดลดทุนเรียกชําระแลวจากเดิม 9.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ (จํานวน 9,253,937 หุน มูลคาท่ีตราไว
 หุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ) เปน 7.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ (จํานวน 7,605,137 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 เหรียญ
 สหรัฐฯ) โดยมีสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯในบริษัทยอยดังกลาวคงเดิมท่ีรอยละ 100 
 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติท่ีสําคัญ ดังตอไปน้ี
 ก) อนุมัติการเปล่ียนช่ือบริษัทยอยจาก “บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด” เปน “บริษัท เจเคเอ็น ไลฟ 
 จํากัด”  พรอมท้ังเปล่ียนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทยอยจากการประกอบธุรกิจสถานีโทรศัพท
 ดาวเทียม และใหบริการเวลาโฆษณา เปนการใหบริการผลิตรายการ การใหเชาสตูดิโอ การใหเชาคอสตูม 
 (เคร่ืองแตงกายและ/หรือเคร่ืองประดับ) การใหบริการจัดการงานอีเวนทตาง ๆ  และการบริหารจัดการศิลปน
 ข) อนุมัติใหเขาซ้ือหุนท้ังหมดของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟว่ิง เน็ทเวิรค จํากัด จํานวน 1,000,000 
 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท ในราคาหุนละ 49 บาท คิดเปนจํานวนเงินลงทุนรวม 49,000,000 บาท
 ค) อนุมัติลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดต้ังใหมในประเทศไทย 
 จํานวนรอยละ 51 ของหุนท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมด
 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติท่ีสําคัญ ดังตอไปน้ี
 ก) อนุมัติลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เจเคเอ็น แฮรนาว จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดต้ังใหมในประเทศไทย
 จํานวนรอยละ 70 ของหุนท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมด
 ข) อนุมัติลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เจเคเอ็น วันดี คอลเลจ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดต้ังใหมใน
 ประเทศไทย จํานวนรอยละ 30 ของหุนท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมด
 ค) อนุมัติลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เจเคเอ็น ออรา จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดต้ังใหมในประเทศไทย
 จํานวนรอยละ 50 ของหุนท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมด
 บริษัทฯคาดวาจะเขาทําธุรกรรมการซ้ือหุนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 ของป 2564
 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท คาเฟ แอนน 
 จํากัด (เดิมช่ือ “บริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ จํากัด”) จํานวน 9,998 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ใหแกกิจการ
 ท่ีเก่ียวของกันในราคา 25,595 บาท บริษัทฯไดบันทึกผลขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบ
 การเงินรวม 8,678 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวนเงินประมาณ  1 ลานบาท)

12. เงินจายลวงหนาคาซ้ือสิทธิรายการและสินทรัพยไมมีตัวตน - ลิขสิทธ์ิรายการ
 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน - ลิขสิทธ์ิรายการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได ดังน้ี

งบการเงินรวม

2563

(หนวย: พันบาท)

ลิขสิทธิ์รายการ - ราคาทุน
หัก: คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

6,454,101
(3,739,671)
2,714,340

4,343,822
(2,896,723)
1,447,099

6,459,432
(3,739,761)
2,719,671

4,349,067
(2,896,723)
1,452,344

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562
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 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินจายลวงหนาคาซ้ือสิทธิรายการและสินทรัพยไมมีตัวตน - ลิขสิทธ์ิรายการ 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สรุปไดดังน้ี

 บริษัทฯมีการจายเงินจายลวงหนาเพ่ือซ้ือลิขสิทธ์ิรายการเปนจํานวนมากในระหวางป 2563 เน่ืองจากฝาย
 บริหารของบริษัทฯเห็นวาเปนชวงเวลาท่ีดีและเหมาะสมในการเลือกซ้ือ ทําใหยอดคงคางของเงินจายลวงหนา
 ดังกลาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีเปนจํานวนประมาณ 400 ลานบาท นอกจากน้ี บริษัทฯยังมียอดคง
 คางสุทธิของสินทรัพยไมมีตัวตน - ลิขสิทธ์ิรายการ เปนจํานวนเงินประมาณ 2,700 ลานบาท (เพ่ิมจากยอด 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีจํานวนประมาณ 1,400 ลานบาท)
 ท้ังน้ี ภายใตสถานการณ COVID-19 ซ่ึงสงผลกระทบอยางรุนแรงตอเศรษฐกิจและธุรกิจในระหวางป และ
 คาดวาจะยืดเย้ือตอไปในอนาคต บริษัทฯตองใชความพยายามในการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง ดังน้ันจึง
 ข้ึนอยูกับความสามารถของบริษัทฯในการเลือกซ้ือลิขสิทธ์ิรายการท่ีเหมาะสมและออกขายใหไดในราคาท่ี
 เหมาะสม ตลอดจนปรับปรุงแผนธุรกิจและแผนการขายในอนาคตใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและ
 สถานการณปจจุบัน

13. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน

14. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินจายลวงหนา
คาซื้อสิทธิรายการ

สินทรัพยไมมีตัวตน -
ลิขสิทธิ์รายการ

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

(หนวย: พันบาท)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มระหวางป - ราคาทุน
คาตัดจำหนายสำหรับป
โอนเขา (ออก)
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

411,817
2,023,862

(2,047)
(2,049,762)

383,870

411,817
2,023,862

(2,047)
(2,049,762)

383,870

1,447,099
60,517

(843,038)
2,049,762

2,714,340

1,452,344
60,603

(843,038)
2,049,762

2,719,671

งบการเงินรวม

2563

(หนวย: พันบาท)

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวม

-
83,910
2,010

13,981
-

64,104
164,005

-
42,939

475
31,375

201
59,399

134,389

274,777
81,155
2,849

11,914
-

59,680
430,375

46,991
41,403

264
20,813
3,078

56,592
169,141

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

(หนวย: พันบาท)

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -
กำหนดชำระภายในหนึ่งป 

สุทธิจากสวนที่ถึง

414,800
(127,800)

287,000

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี

 ในเดือนเมษายน 2563 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง โดยมีวงเงินกูยืมเปน
 จํานวนเงินไมเกิน 500 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวเปนเงินกูยืมท่ีไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน มีอายุสัญญา 4 ป 
 และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR-1.375 ตอป โดยมีกําหนดการชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียเปนรายเดือน 
 บริษัทชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียงวดแรกเม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2563
 ภายใตสัญญาเงินกู บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน การ
 ดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ีใหเปนไปตามอัตรา
 ท่ีกําหนดในสัญญา เปนตน

15. หุนกู

 หุนกูของบริษัทฯเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู โดยเปนการ
 เสนอขายแกผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ โดยนําเงินท่ีไดจากการออกหุนกูใชเปนเงินลงทุนหมุนเวียน
 ในการดําเนินงาน
 หุนกูดังกลาวมีขอกําหนดวาดวยหนาท่ีของผูออกหุนกู และมีขอกําหนดเร่ืองการดํารงอัตราสวนทางการเงิน
 บางประการ ณ วันส้ินงวดบัญชีรายไตรมาส และ ณ วันส้ินปบัญชี

(หนวย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บวก: กูเพิ่มระหวางป
หัก:  จายชำระคืนระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-
500,000
(85,200)
414,800

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชุดที่ วันที่ครบกำหนดไถถอน
จำนวน
หนวย

(พันหนวย)

มูลคาตราไว
ตอหนวย

(บาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

กำหนดชำระ
ดอกเบี้ย 2563

มูลคาตามบัญชี

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย: พันบาท)

2562

ทั้งจำนวนในวันที่
 19 กรกฎาคม 2563 (2 ป)
ทั้งจำนวนในวันที่               
 12 พฤศจิกายน 2563 (2 ป)
ทั้งจำนวนในวันที่               
 10 พฤษภาคม 2564 (2 ป)
ทั้งจำนวนในวันที่
    12 กรกฎาคม 2564 (2 ป)
ทั้งจำนวนในวันที่
 24 เมษายน 2566 (2 ป 9 เดือน)
ทั้งจำนวนในวันที่
 1 กันยายน 2566 (2 ป 9 เดือน)

1

2

3

4

5

6

รวม   
หัก: คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี
หุนกู - สุทธิ
หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

400

500

270

130

400

600

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

6.50

6.50

7.00

7.00

6.60

6.60

-

-

270,000

130,000

400,000

600,000

1,400,000
(10,684)

1,389,316
(398,751)
990,565

400,000

500,000

270,000

130,000

-

-

1,300,000
(11,253)

1,288,747
(893,335)
395,412

ทุกสามเดือน

ทุกสามเดือน

ทุกสามเดือน

ทุกสามเดือน

ทุกสามเดือน

ทุกสามเดือน
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16. หุนกูแปลงสภาพ
 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 บริษัทฯไดออกหุนกูแปลงสภาพเฉพาะเจาะจง (Private Placement)  ใหแก 
 North Haven Thai Private Equity (“NHTPE”) โดยมีขอกําหนดและเง่ือนไขหลักของหุนกูแปลงสภาพดังน้ี
 ประเภทหุนกูแปลงสภาพ   หุนกูแปลงสภาพประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีประกัน
 อายุของหุนกูแปลงสภาพ   5 ป นับจากวันท่ีออกหุนกูแปลงสภาพ
 มูลคารวม    1,200 ลานบาท
 สกุลเงิน     บาท 
 วันครบกําหนดไถถอน   24 มกราคม 2568
 สิทธิในการไถถอนกอนครบกําหนดของ        
 ผูถือหุนกูแปลงสภาพ   สามารถไถถอนไดหลังจากวันท่ี 24 ตุลาคม 2566 สําหรับสวน
      ท่ีเกิน 500 ลานบาท บริษัทฯสามารถขยายสิทธิในการไถถอน
      กอนครบกําหนดของผูถือหุนกูแปลงสภาพหลังจากวันท่ี 24 
      ตุลาคม 2567
 อัตราดอกเบ้ีย    รอยละ 3 ตอป โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายไตรมาส
 ระยะเวลาแปลงสภาพ   1 ปหลังวันท่ีออกหุนกูจนถึงวันทําการ 10 วันกอนวันครบกําหนด
 ราคาแปลงสภาพ    8 บาทตอหุน และข้ึนอยูกับเหตุการณท่ีระบุในขอกําหนดท่ีทํา
      ใหตองปรับราคาแปลงสภาพเพ่ือไมใหผลประโยชนตอบแทนใด ๆ  
      ท่ีผูถือหุนกูแปลงสภาพจะไดรับเม่ือมีการใชสิทธิแปลงสภาพ
      ดอยไปกวาเดิม (31 ธันวาคม 2563: 6.9 บาทตอหุน) ซ่ึงเปน
      ราคาท่ีไมต่ํากวารอยละ 90 ของ ราคาตลาด โดยท่ีราคาตลาด
      คํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯใน
      ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลัง 15 วันทําการติด 
      ตอกันกอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมีมติใหเสนอตอท่ีประชุม
      วิสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน
      เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ คือ 
      ระหวางวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 ถึง 13 พฤศจิกายน 2562 
      ซ่ึงเทากับ 6.17 บาทตอหุน
 อัตราสวนการแปลงสภาพ   จํานวนเงินตนของหุนกูแปลงสภาพหารดวยราคาแปลงสภาพ
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 เร่ือง “การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน” กําหนดใหกิจการท่ีออกหุนกู
 แปลงสภาพตองแสดงองคประกอบของหน้ีสินแยกจากองคประกอบท่ีเปนทุนเพ่ือแสดงรายการในงบแสดง
 ฐานะการเงิน ดังน้ัน ณ วันออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวบริษัทฯไดแยกองคประกอบของหน้ีสินและองค
 ประกอบท่ีเปนทุนออกจากกัน โดยองคประกอบของหน้ีสินน้ันไดคํานวณจากกระแสเงินสดของเงินตนและ
 ดอกเบ้ียท่ีตองจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเปนอยูขณะน้ัน หุนกูแปลงสภาพ - องคประกอบ
 ท่ีเปนทุนคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของหุนกูแปลงสภาพหักดวยสวนท่ีเปนองคประกอบของหน้ีสิน
 หุนกูแปลงสภาพสวนท่ีเปนหน้ีสินแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายจนกวามีการแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือ
 ครบอายุการชําระคืนของหุนกู หุนกูแปลงสภาพสวนท่ีเปนทุนซ่ึงกําหนดข้ึน ณ วันท่ีออกหุนกูจะไมมีการ
 เปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
 การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุนกูแปลงสภาพสุทธิจากคาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพสําหรับปส้ินสุด
 วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังน้ี
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หุนกูแปลงสภาพ-
องคประกอบที่เปน

หนี้สิน

หุนกูแปลงสภาพ-
องคประกอบที่

เปนทุน

(หนวย: พันบาท)

คาใชจายใน
การออกหุนกู
แปลงสภาพ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ออกจำหนายระหวางป
ตัดจำหนายคาใชจายในการออก
หุนกูแปลงสภาพ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-
1,020,440

-
1,020,440

-
(15,524)

2,711
(12,813)

-
1,004,916

2,711
1,007,627

-
176,828

-
176,828

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

17. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงไดดังน้ี

 กลุมบริษัทคาดวาจะไมมีการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ป ขางหนา (2562: ไมมี)
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
 ของบริษัทฯประมาณ 12 ป (2562: 12 ป) และบริษัทยอยประมาณ 23 ป (2562: 23 ป)
 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังน้ี

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของ
 พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดดังน้ี

งบการเงินรวม

2563

(หนวย: พันบาท)

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป
สวนที่รับรูในกำไรหรือขาดทุน:
  ตนทุนบริการในปจจุบัน 
  ตนทุนดอกเบี้ย
  ตนทุนบริการในอดีต
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป

16,650

2,337
350

-
19,337

12,227

2,472
284

1,667
16,650

15,628

1,990
326

-
17,944

11,667

2,043
266

1,652
15,628

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

งบการเงินรวม

2563

(หนวย: รอยละตอป)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

2.57 - 3.24
0 - 3
5 - 13

2.57 - 3.24
0 - 3
5 - 13

2.57
0 - 3

5

2.57
0 - 3

5

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

งบการเงินรวม
2563

เพิ่มขึ้น 1%

(หนวย: พันบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

(1,800)
1,946

(1,887)

2,111
(533)
401

(1,629)
1,802

(1,705)

1,905
(414)
336

ลดลง 1%
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
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รายงานประจําป 2561

งบการเงินรวม
2562

เพิ่มขึ้น 1%

(หนวย: พันบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

(1,566)
1,611

(1,641)

1,842
(377)
328

(1,446)
1,514

(1,512)

1,696
(297)
281

ลดลง 1%
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

18. ทุนเรือนหุน
 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 บริษัทฯไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย
 โดยเพ่ิมทุนจาก 324 ลานบาท (จํานวน 648,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.5 บาท) เปน 399 
 ลานบาท (จํานวน 798,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.5 บาท) เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ
 ของหุนกูแปลงสภาพ
 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียน
 จํานวน 52.4 ลานบาท (หุนสามัญ 104,839,834 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท) จากเดิม 399 ลานบาท 
 (หุนสามัญ 798,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท) เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 451.4 ลานบาท 
 (หุนสามัญ 902,839,834 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท) เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล การใชสิทธิใบสําคัญ
 แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ และการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ
19. สํารองตามกฎหมาย
 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย               ยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม
กฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได ในปจจุบัน บริษัทฯไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว
20. ตนทุนทางการเงิน 

21. คาใชจายตามลักษณะ
 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปน้ี

งบการเงินรวม

2563

(หนวย: พันบาท)

คาใชจายดอกเบี้ยของหุนกูและหุนกูแปลงสภาพ
คาใชจายดอกเบี้ยของเงินกูยืม
คาใชจายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเชา 
รวม

139,053
17,044
3,229

159,326

85,798
7,982
938

94,718

139,053
17,044
2,790

158,887

85,798
7,982
938

94,718

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

งบการเงินรวม

2563

(หนวย: พันบาท)

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาลิขสิทธิ์ตัดจำหนาย
คาโฆษณาและประชาสัมพันธ
คาพากยและคาแปลบท
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้สูญและผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(2562: หนี้สงสัยจะสูญ)

102,074
843,038
35,224
8,904

-

31,907

131,820
929,956
40,485
24,380
34,885

21,648

81,438
843,038
39,694
9,176

-

32,709

112,813
929,956
55,618
24,385
34,911

20,740

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562



202บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
P A G E

22. ภาษีเงินได 
 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดดังน้ี

 รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังน้ี

 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี

งบการเงินรวม

2563

(หนวย: พันบาท)

ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี: 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกำไรขาดทุน

95,568

(7,665)
87,903

66,614

(1,214)
65,400

95,568

(7,751)
87,817

66,614

(940)
65,674

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

งบการเงินรวม

2563

(หนวย: พันบาท)

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการทำ
   งบการเงินรวม
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของ
   กับรายการขาดทุนทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:
   คาใชจายตองหาม
   คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกำไรขาดทุน

400,377

รอยละ 17, 20
80,124

(4,686)

12,611

847
(993)

87,903

318,214

รอยละ 20
63,643

1,203

1,197

278
(921)

65,400

440,704

รอยละ 20
88,141

-

-

633
(957)

87,817

331,820

รอยละ 20
66,364

-

-

195
(885)

65,674

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

งบการเงินรวม

2563

(หนวย: พันบาท)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
   (2562: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
   มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ
สัญญาเชา
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
   ตัดจำหนายคาใชจายในการออกหุนกู
รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

10,855
3,868

178
173

(5,246)
9,828

4,735
3,330

-
-

(5,902)
2,163

10,834
3,589

178
173

(5,246)
9,528

4,553
3,126

-
-

(5,902)
1,777

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 บริษัทฯไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการออกและเสนอขายใบสําคัญ
 แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 
 ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ   : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท เจเคเอ็น      
      โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (JKN-W1) เพ่ือจัด 
      สรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตราสวนหุนสามัญ
      5 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย
 ชนิด    : ระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได
 อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ  : 2 ป นับต้ังแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
 จํานวนท่ีออกและเสนอขาย  : ไมเกิน 108,000,000 หนวย
 ราคาเสนอขายตอหนวย  : หนวยละ 0 บาท
 อัตราการใชสิทธิ   : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.125 หุน
 ราคาการใชสิทธิ   : 13.3333 บาท  
 ระยะเวลาการใชสิทธิ  : คร้ังแรก 14 ธันวาคม 2561 คร้ังท่ีสอง 14 มิถุนายน 2562
      คร้ังท่ีสาม 13 ธันวาคม 2562 และคร้ังสุดทาย 8 พฤษภาคม 
      2563
 วันใชสิทธิคร้ังแรก  : 14 ธันวาคม 2561
 วันใชสิทธิคร้ังสุดทาย  : 8 พฤษภาคม 2563
 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 มีผูใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ (JKN-W1) จํานวน 25 หนวย แปลง
 สภาพเปนหุนสามัญจํานวน 27 หุน มูลคาหุนละ 13.3333 บาท 
 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2563 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ (JKN-W1) ไดพนสภาพจาก
 การเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

22. กําไรตอหุน
 กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุน 
 เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป                             
 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
 ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป กับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
 ของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติ
 วาไดมีการเปล่ียนแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา
 กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานและกําไรตอหุนปรับลดของปกอนไดถูกคํานวณข้ึนใหม โดยเสมือนวา การออกหุนปนผล
 ไดเกิดข้ึนต้ังแตวันเร่ิมตนของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน
 กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงการคํานวณไดดังน้ี

23. ใบสําคัญแสดงสิทธิ
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กำไรสำหรับป

2563

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
หุนกูแปลงสภาพ (หมายเหตุ 16)
กำไรตอหุนปรับลด
กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญจากหุนกูแปลงสภาพ

312,474

34,008

346,482

252,814

-

252,814

2562

จำนวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

2563

607,498

173,842

781,340

607,498

-

607,498

2562
(พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท)

กำไรตอหุน

2563

0.51

0.44

0.42

0.42

2562

กำไรสำหรับป

2563

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
หุนกูแปลงสภาพ (หมายเหตุ 16)
กำไรตอหุนปรับลด
กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญจากหุนกูแปลงสภาพ

312,474

34,008

346,482

252,814

-

252,814

2562

จำนวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

2563

607,498

173,842

781,340

607,498

-

607,498

2562
(พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท)

กำไรตอหุน

2563

0.51

0.44

0.42

0.42

2562

กำไรสำหรับป

2563

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
หุนกูแปลงสภาพ (หมายเหตุ 16)
กำไรตอหุนปรับลด
กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญจากหุนกูแปลงสภาพ

352,887

34,008

386,895

266,146

-

266,146

2562

จำนวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

2563

607,498

173,842

781,340

607,498

-

607,498

2562
(พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท)

กำไรตอหุน

2563

0.58

0.50

0.44

0.44

2562
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รายงานประจําป 2561

 ไมมีการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
 ธันวาคม 2563 และ 2562 เน่ืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ (JKN-W1) ไดส้ินสุดระยะเวลา
 การใชสิทธิในเดือนพฤษภาคม 2563 และราคาใชสิทธิสูงกวามูลคายุติธรรมถัวเฉล่ียของหุนสามัญของบริษัทฯ 
 ตามลําดับ
25. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
 ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของกลุมบริษัทท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด 
 ดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให
 กับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ท้ังน้ี ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน
 ของกลุมบริษัทคือ คณะกรรมการบริษัทฯ
 เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงาน กลุมบริษัทจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ
 และบริการ กลุมบริษัทมีสวนงานท่ีรายงานท้ังส้ิน 3 สวนงาน ดังน้ี 
 • ธุรกิจขายสิทธิ
 • ธุรกิจบริการโฆษณา
 • ธุรกิจอ่ืน ๆ
 ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงคในการ
 ตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมซ่ึงวัดมูลคาโดยใชเกณฑ
 เดียวกับท่ีใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน
 การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานท่ีรายงานเปนไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับ 
 รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 ขอมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร 
 กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย ดังน้ันรายไดและสินทรัพยท่ีแสดงอยูใน
 งบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว
 ขอมูลเก่ียวของกับลูกคารายใหญ
 ในป 2563 กลุมบริษัทมีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวน 3 ราย เปนจํานวนเงิน 495 ลานบาท 197 
 ลานบาท และ 172 ลานบาท (ป 2562 มีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวนสามรายเปนจํานวนเงิน 278
 ลานบาท 276 ลานบาท และ 208 ลานบาท)
26. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
 กลุมบริษัทและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
 เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุมบริษัทและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของ
 เงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ
 จะจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของกลุมบริษัท ในระหวางป 
 2563 กลุมบริษัทรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน  2 ลานบาท (2562: 2 ลานบาท) และเฉพาะของ
 บริษัทฯจํานวน 2 ลานบาท (2562: 2 ลานบาท)
27. เงินปนผล
 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลใหแก
 ผูถือหุนจากกําไรของป 2561 ในอัตราหุนละ 0.17 บาท ตอหุนสามัญจํานวน 540,000,000 หุน เปนจํานวน
 เงินรวม 91.8 ลานบาท โดยบริษัทฯจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562
 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลใหแก
 ผูถือหุนจากกําไรของป 2562 ในอัตราหุนละ 0.2025 บาท คิดเปนเงินปนผลท้ังส้ิน 109.4 ลานบาท โดย
 กําหนดการจายดังน้ี
 1. จายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.14 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 75.6 ลานบาท
 2. จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมเปนหุนปนผลท้ังส้ิน 
  67,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.5 บาท รวมมูลคาท้ังส้ิน 33.75 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรา
  การจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.0625 บาท ในกรณีท่ีผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังจัดสรร
  หุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.0625 บาท
 บริษัทฯจายปนผลใหแกผูถือหุนแลวในวันท่ี 29 เมษายน 2563
28. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
28.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุนเปนจํานวนเงิน 19 ลานเหรียญ
 สหรัฐฯ ท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือคาสิทธิรายการ (2562: กลุมบริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุนเปน
 จํานวนเงิน 19 ลานเหรียญสหรัฐฯ ท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือคาสิทธิรายการและ 1 ลานบาท  ท่ีเก่ียวของ
 กับการซ้ืออุปกรณและซอฟตแวรคอมพิวเตอร)
28.2  ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงานและบริการ
 กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาดําเนินงานและบริการท่ีเก่ียวของกับการเชาพ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน เชาพ้ืนท่ีโฆษณา 
 บริการข้ึนชองดาวเทียม และบริการสวนกลาง และระบบสาธารณูปโภค อายุของสัญญา  มีระยะเวลาต้ังแต 
 1 ถึง 3 ป
 กลุมบริษัทมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและบริการท่ีเก่ียวของท่ี
 บอกเลิกไมได ดังน้ี
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งบการเงินรวม

2563

(หนวย: พันบาท)

จายชำระ
 ภายใน 1 ป
 มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป

14
15

30
19

10
4

22
14

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562
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28.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาใหบริการระยะยาว
 บริษัทฯไดทําสัญญาคาสิทธิและสัญญาการรับความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทท่ีไมเก่ียวของกันแหงหน่ึงใน
 ตางประเทศเพ่ือการใชเคร่ืองหมายการคา และบริการทางดานเทคนิค โดยภายใตเง่ือนไขตามสัญญาคาสิทธิ
 บริษัทฯตองจายคาสิทธิตามอัตราท่ีระบุในสัญญาดังกลาวเปนจํานวนเงินประมาณ 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
 (2562: 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
29. ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหน้ีสินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหรือ
 เปดเผยมูลคายุติธรรมโดยแยกแสดงตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ดังน้ี

2563

งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4

(หนวย: ลานบาท)

หนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
ตราสารอนุพันธ 
 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 
 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 หุนกู
 หุนกูแปลงสภาพ

-

-
-
-

1

415
1,404
1,008

-

-
-
-

1

415
1,404
1,008

2562

งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4

(หนวย: ลานบาท)

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 
 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 หุนกู

-
-

300
1,307

-
-

300
1,307

2562

งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4

(หนวย: ลานบาท)

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 
 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 หุนกู

-
-

300
1,307

-
-

300
1,307

2563

งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4

(หนวย: ลานบาท)

หนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
ตราสารอนุพันธ 
 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 
 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 หุนกู
 หุนกูแปลงสภาพ

-

-
-
-

1

415
1,404
1,008

-

-
-
-

1

415
1,404
1,008
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30. เคร่ืองมือทางการเงิน
30.1 ตราสารอนุพันธท่ีไมไดกําหนดใหเปนเคร่ืองมือท่ีใชปองกันความเส่ียง

 ตราสารอนุพันธท่ีไมไดกําหนดใหเปนเคร่ืองมือท่ีใชปองกันความเส่ียง
 กลุมบริษัทใชสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือบริหารความเส่ียงในการทําธุรกรรมบางสวน 
 โดยเขาทําสัญญาดังกลาวในชวงเวลาท่ีสอดคลองกับความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
 ของรายการอางอิงซ่ึงมีอายุสัญญาโดยท่ัวไปไมเกิน 12 เดือน
30.2 วัตถุประสงคและนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของกลุมบริษัท ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา
 และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุน เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว กลุมบริษัทมี
 ความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดังน้ี
 ความเส่ียงดานเครดิต
 กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากกับธนาคารและสถาบัน
 การเงิน โดยจํานวนเงินสูงสุดท่ีกลุมบริษัทอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงอยูในงบ
 แสดงฐานะการเงิน
 ลูกหน้ีการคา
 กลุมบริษัทบริหารความเส่ียงโดยใชนโยบายและข้ันตอนในการควบคุมการใหสินเช่ืออยางเหมาะสม จึงไมคาด
 วาจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสําคัญ นอกจากน้ี กลุมบริษัทมีการติดตามยอดคงคางของลูกหน้ี
 การคาอยางสม่ําเสมอ และทําสัญญารับประกันการชําระหน้ีบางสวนของลูกคารายใหญบางรายกับสถาบัน
 การเงินท่ีมีช่ือเสียง
 กลุมบริษัทพิจารณาการดอยคาทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน อัตราการต้ังสํารองของผลขาดทุนดานเครดิต
 ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนคํานวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระสําหรับกลุมลูกคาท่ี
 มีรูปแบบของความเส่ียงดานเครดิตท่ีคลายคลึงกัน โดยจัดกลุมลูกคาตามประเภทของลูกคาและอันดับความ
 นาเช่ือถือของลูกคา รวมถึงการค้ําประกันสินเช่ือแบบอ่ืน ๆ การคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคาดาน
 เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนคํานึงถึงมูลคาของเงินตามเวลาและขอมูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถ
 สนับสนุนไดท่ีมีอยู ณ วันท่ีรายงานเก่ียวกับเหตุการณในอดีต สภาพการณปจจุบันและการคาดการณสภาวะ
 เศรษฐกิจในอนาคต 
 เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
 กลุมบริษัทบริหารความเส่ียงดานเครดิตท่ีเก่ียวของกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุน
 กับคูสัญญาท่ีไดรับการอนุมัติแลวเทาน้ันและอยูในวงเงินสินเช่ือท่ีกําหนดใหกับคูสัญญาแตละราย โดยวงเงิน
 สินเช่ือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุก 6 เดือน และอาจมีการปรับปรุงในระหวาง
 ปข้ึนอยูกับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุมบริษัท การกําหนดวงเงินดังกลาวเปนการชวยลด
 ความเส่ียงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากผิดนัดชําระของคูสัญญา
 กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานเครดิตของตราสารหน้ีและตราสารอนุพันธไมสูงมากนักเน่ืองจากคูสัญญาเปน
 ธนาคารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือดานเครดิตท่ีอยูในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือดาน
 เครดิตระหวางประเทศ 
 

209
P A G E

หนี้สินตราสารอนุพันธที่ไมไดกำหนดใหเปนเครื่องมือที่ใชปองกันความเสี่ยง

     สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

(หนวย: พันบาท)

 

889

889

 

-

-
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 ความเส่ียงดานตลาด
 กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานตลาด 2 ประเภท ไดแก ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจาก 
 อัตราดอกเบ้ีย 
 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
 กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือคาสิทธิรายการเปนเงินตราตาง
 ประเทศ โดยกลุมบริษัทบริหารความเส่ียงสวนใหญโดยการเขาทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 ซ่ึงสัญญาโดยสวนใหญมีอายุไมเกินหน่ึงป
 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนสกุล
 เงินตราตางประเทศ ดังน้ี

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
 กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินกูยืมระยะส้ัน เงินกูยืมระยะยาว หุนกู
 แปลงสภาพ และหุนกู สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด 
 หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตาม
 ประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม 
 วันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) 
 ไดดังน้ี    

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังน้ี

สกุลเงิน

เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน        อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            

(ลาน)

22.87

(ลาน)

24.11

(ลาน)

2.65

(ลาน)

0.86 30.04 30.51

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

สกุลเงิน

เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

2563

จำนวนที่ซื้อ
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา       

(ลาน)

1.30

จำนวนที่ขาย

(ลาน)

0.73 30.43 - 31.27 30.07 - 30.18

จำนวนที่ซื้อ จำนวนที่ขาย วันครบกำหนดตามสัญญา

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
21 มกราคม 2564 -

15 พฤศจิกายน 2564

สกุลเงิน

เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

2562

จำนวนที่ซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา       วันครบกำหนดตามสัญญา           

(ลาน)

0.03
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

30.03 9 พฤศจิกายน 2563
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(หนวย: ลานบาท)

ภายใน

1 ป

มากกวา 1

ถึง 5 ป

อัตราดอกเบี้ยคงที่ี

งบการเงินรวม

2563

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แทจริง

(รอยละตอป)

ไมมี

อัตราดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน

เเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หุนกูแปลงสภาพ

หุนกู

หนี้สินตามสัญญาเชา

-

-

17

17

-

-

-

399

11

410

152

1,513

-

1,665

164

-

-

-

-

164

807

1,513

22

2,342

164

415

1,008

1,389

45

3,021

 

หมายเหตุ 8

-

0.20 - 0.80

-

หมายเหตุ 14

หมายเหตุ 16

หมายเหตุ 15

3.81 - 7.05

-

-

-

-

-

-

1,008

990

34

2,032

655

-

5

660

-

415

-

-

-

415

(หนวย: ลานบาท)

ภายใน

1 ป

มากกวา 1

ถึง 5 ป

อัตราดอกเบี้ยคงที่ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แทจริง

(รอยละตอป)

ไมมี

อัตราดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน

เเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หุนกูแปลงสภาพ

หุนกู

หนี้สินตามสัญญาเชา

-

-

17

17

-

-

-

399

10

114

1,500

-

1,614

430

-

-

-

-

760

1,500

22

2,282

430

415

1,008

1,389

38

 

หมายเหตุ 8

-

0.20 - 0.80

-

หมายเหตุ 14

หมายเหตุ 16

หมายเหตุ 15

3.81 - 7.05

-

-

-

-

-

-

1,008

990

28

646

-

5

651

-

415

-

-

-

(หนวย: ลานบาท)

ภายใน

1 ป

มากกวา 1

ถึง 5 ป

อัตราดอกเบี้ยคงที่ี

งบการเงินรวม

2562

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แทจริง

(รอยละตอป)

ไมมี

อัตราดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน

เเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หุนกู

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

 

-

-

16

16

200

-

893

4

1,097

 

35

1,816

-

1,851

-

134

-

-

134

 

117

1,816

20

1,953

300

134

1,289

8

1,731

 

หมายเหตุ 8

-

0.50 - 1.05

3.60 - 3.70

และ MMR

-

หมายเหตุ 15

5.28 - 9.42

 

-

-

-

-

-

-

396

4

400

 

82

-

4

86

100

-

-

-

100
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(หนวย: ลานบาท)

ภายใน

1 ป

มากกวา 1

ถึง 5 ป

อัตราดอกเบี้ยคงที่ี

งบการเงินรวม

2562

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แทจริง

(รอยละตอป)

ไมมี

อัตราดอกเบี้ย รวม

409 430 3,2802,026 415

(หนวย: ลานบาท)

ภายใน

1 ป

มากกวา 1

ถึง 5 ป

อัตราดอกเบี้ยคงที่ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แทจริง

(รอยละตอป)

ไมมี

อัตราดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน

เเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หุนกู

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

 

-

-

16

16

200

-

893

4

1,097

 

27

1,779

-

1,806

-

169

-

-

169

 

100

1,779

20

1,899

300

169

1,289

8

1,766

 

หมายเหตุ 8

-

0.50 - 1.05

3.60 - 3.70

และ MMR

-

หมายเหตุ 15

5.28 - 9.42

 

-

-

-

-

-

-

396

4

400

 

73

-

4

77

100

-

-

-

100

 การวิเคราะหผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย
 ผลกระทบตอกําไรกอนภาษีของกลุมบริษัทจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอยางสมเหตุสมผลของอัตราดอก
 เบ้ียของเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงได
 ดังน้ี

สกุลเงิน เพิ่มขึ้น / ลดลง ผลกระทบตอกำไรกอนภาษี

บาท +0.50

-0.50

2,074

(2,074)

(รอยละ) (พันบาท)

 ความเส่ียงดานสภาพคลอง
 กลุมบริษัทมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการใชเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 หุนกู หุนกูแปลงสภาพและสัญญาเชา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทมีหน้ีสินประมาณรอยละ 23 
 ท่ีจะครบกําหนดชําระภายในหน่ึงปเม่ือเทียบกับมูลคาตามบัญชีของหน้ีสินดังกลาวท่ีแสดงอยูในงบการเงิน 
 (2562: รอยละ 77) กลุมบริษัทไดประเมินการกระจุกตัวของความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการกูยืมเงินเพ่ือนํา
 ไปชําระหน้ีสินเดิมและไดขอสรุปวาความเส่ียงดังกลาวอยูในระดับต่ํา กลุมบริษัทมีความสามารถในการเขา
 ถึงแหลงของเงินทุนท่ีหลากหลายอยางเพียงพอ 
 รายละเอียดการครบกําหนดชําระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไมใชตราสารอนุพันธของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียังไมคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน สามารถแสดง
 ไดดังน้ี
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(หนวย: ลานบาท)

รายการที่ไมใชตราสารอนุพันธ

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หุนกู

หุนกูแปลงสภาพ

หนี้สินตามสัญญาเชา

รวมรายการที่ไมใชตราสารอนุพันธ

2,010

-

-

-

-

2,010

161,995

127,800

400,000

-

13,540

703,335

งบการเงินรวม

เมื่อทวงถาม

13

14

15

16

หมายเหตุ ไมเกิน 1 ป รวม1 - 5 ป

-

287,000

1,000,000

1,200,000

37,144

2,524,144

164,005

414,800

1,400,000

1,200,000

50,684

3,229,489

(หนวย: ลานบาท)

รายการที่ไมใชตราสารอนุพันธ

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หุนกู

หุนกูแปลงสภาพ

หนี้สินตามสัญญาเชา

รวมรายการที่ไมใชตราสารอนุพันธ

277,626

-

-

-

-

277,626

152,749

127,800

400,000

-

11,601

692,150

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เมื่อทวงถาม

13

14

15

16

หมายเหตุ ไมเกิน 1 ป รวม1 - 5 ป

-

287,000

1,000,000

1,200,000

30,680

2,517,680

430,375

414,800

1,400,000

1,200,000

42,281

3,487,456

30.3 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทจัดอยูในประเภทระยะส้ัน หรือมีอัตราดอกเบ้ียใกล
 เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด กลุมบริษัทจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเคียงกับ
 มูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันหรือจายชําระหน้ีสินใน
 ขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
 ลักษณะท่ีไมมีความเก่ียวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม
31. การบริหารจัดการทุน 
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกลุมบริษัท คือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือ
 สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันท่ี 31 
 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 1.19:1 (2562: 0.81:1) และเฉพาะบริษัทฯมี
 อัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 1.25:1 (2562: 0.82:1)
32. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติท่ีสําคัญดังตอไปน้ี
 ก) อนุมัติใหเสนอการจัดสรรเงินกําไรสะสมเพ่ือเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 12.74 ลานบาท และ
  จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากกําไรของป 2563 ในอัตราหุนละ 0.207 บาท คิดเปนเงินปนผล
  ท้ังส้ิน 125.75 ลานบาท 
 ข) อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนจํานวน 60.8 ลานบาท (หุนสามัญ 121,499,079 หุน มูลคาหุนละ 0.5 
  บาท) จากเดิม 451.4 ลานบาท (หุนสามัญ 902,839,834 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท) เปนทุนจด
  ทะเบียนใหมจํานวน 390.7 ลานบาท (หุนสามัญ 781,340,755 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท) เพ่ือ
  ตัดหุนจดทะเบียนท่ีไมไดใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญและหุนปนผล
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 ค) อนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 2.1 ลานบาท (หุนสามัญ 4,119,832  หุน มูลคาหุนละ 0.5 
  บาท) จากเดิม 390.7 ลานบาท (หุนสามัญ 781,340,755 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท) เปนทุนจด
  ทะเบียนใหมจํานวน 392.7 ลานบาท (หุนสามัญ 785,460,587 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท) เพ่ือ
  รองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ 
 ง) อนุมัติยกเลิกการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทท่ีจัดต้ังใหมในประเทศไทยจํานวน 3 บริษัท ไดแก 
  1) บริษัท เจเคเอ็น แฮรนาว จํากัด 2) บริษัท เจเคเอ็น วันดี คอลเลจ จํากัด และ 3) บริษัท เจ
  เคเอ็น ออรา จํากัด
 โดยจะนําเสนอเพ่ือขออนุมัติมติ ก) - ค) ตอท่ีประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯตอไป
33. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564
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ช่ือบริษัท    

ช่ือภาษาอังกฤษ   

ช่ือยอ   

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ 

เลขทะเบียนบริษัท   

Website บริษัท   

โทรศัพท  

ทุนจดทะเบียน   

มูลคาท่ีตราไว (พาร) หุนละ  

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 

  

: บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) 

: JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED

: JKN

: 1) ใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตใหผู ประกอบธุรกิจ

  ส่ือท้ังในและตางประเทศ เชน ส่ือโทรทัศนทุกระบบ ส่ือออนไลน 

  (Video On Demand หรือ VOD)  และผูประกอบการธุรกิจ

  โฮมเอ็นเตอรเทนเมนท (Home Entert ainment) เปนตน รวม

  ถึงการเปนตัวแทนการจัดจําหนายลิขสิทธ์ิอนเทนตไปยังตางประเทศ

 2)  ใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธสินคาและ

  ผลิตภัณฑทางสถานีโทรทัศนท้ังผานดาวเทียมและระบบดิจิตอล

 3)     จําหนายผลิตภัณฑ

: 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมูท่ี 1 ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน 

 จังหวัดนครปฐม 73210

: 0107559000303

: http://www.jknglobal.com

: 034-310569

:  451,419,917 บาท (ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563)

:  0.50 บาท

:  303,749,128 บาท (ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563)

ช่ือบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ

โทรศัพท

ทุนจดทะเบียน 

มูลคาท่ีตราไว (พาร) หุนละ

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ

: บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด

: 0105556143985  

: สถานีโทรทัศนผานดาวเทียมประเภท เอ็นเตอรเทนเมนต ชองรายการ  

 “JKN Dramax” และใหบริการเวลาโฆษณา

: 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมูท่ี 1 ตําบลทรงคนอง   

 อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

: 034-310569

:  100,000,000 บาท 

:  100 บาท 

:  100,000,000 บาท

:  99.99% 

ขอมูลท่ัวไปของบริษัท

ขอมูลท่ัวไปของนิติบุคคลท่ีบริษัทฯ ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ข้ึนไปของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว

 ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอ่ืน

หมายเหตุ: บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จำกัด อยูระหวางดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน “บริษัท เจเคเอ็น ไลฟ จำกัด” และเปลี่ยนแปลง

 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเปนการใหบริการผลิตรายการ (Production Service) การใหเชาสตูดิโอ การใหเชาคอสตูม 

 (เครื่องแตงกาย และ/หรือ เครื่องประดับ) การใหบริการจัดการงานอีเวนทตาง ๆ (Event Organizer) และการบริหารจัดการศิลปน

 (Artist Management)
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ช่ือบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ

โทรศัพท

ทุนจดทะเบียน 

มูลคาท่ีตราไว (พาร) หุนละ

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ

: บริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด 

: 0735557003294   

: ผลิตรายการขาวภายใตช่ือสํานักขาวเศรษฐกิจ JKN CNBC และสํานักขาว 

 JKN News ธุรกิจสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม ประเภทเอ็นเตอรเทนเมนท 

 ชองรายการ JKN TV และการใหบริการเวลาโฆษณา ท้ังน้ี ชองรายการ 

 JKN TV เร่ิมออกอากาศทาง PSI86 ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563

: 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมูท่ี 1 ตําบลทรงคนอง   

 อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

: 034-310569

:  80,000,000 บาท

:  100 บาท 

:  80,000,000 บาท 

:  99.99% 

ช่ือบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ

โทรศัพท

ทุนจดทะเบียน 

มูลคาท่ีตราไว (พาร) หุนละ

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ

: บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด 

: 0735557001364  

: ธุรกิจตัวแทนจําหนายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศนในระบบดาวเทียม  

 ชอง “JKN Dramax” รายการขาวเก่ียวกับเศรษฐกิจ ภายใตช่ือ JKN-CNBC  

 และสถานีชองอ่ืนๆ ภายใตสิทธิในการจําหนายของกลุมบริษัท

: 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมูท่ี 1 ตําบลทรงคนอง   

 อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

: 034-310569

: 10,000,000 บาท 

:  100 บาท 

:  10,000,000 บาท

:  99.99% 

ช่ือบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ

ทุนจดทะเบียน 

มูลคาท่ีตราไว (พาร) หุนละ

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ

: JKN Global Content PTE. LTD. 

: 0735557001925 

: ดําเนินธุรกิจในการเปนตัวแทนของ JKN ในการติดตอซ้ือคอนเทนตจากตาง

 ประเทศ และจําหนายคอนเทนตในตางประเทศ

: 182 Cecil Street, Level 17, Frasers Tower, Singapore 069547

:  10,000,000 USD 

:  1 USD 

:  9,254,937 USD

:  100%

หมายเหตุ วันที่ 30 มีนาคม 2563 บริษัทลงทุนเพิ่มในหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัท เจเคเอ็น นิวส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัท 
 ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของหุนที่ออกและจำหนายแลวทั้งหมด จำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 60,000,000 บาท 
 เปนทุนจดทะเบียนใหม 80,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดย
 ไมมีการเปล่ียนแปลงสัดสวนของผูถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว ท้ังน้ี เปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2563 วันท่ี 
 19 มีนาคม 2563

หมายเหตุ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 JKN Global Content PTE. LTD ลดทุนจดทะเบียนชำระแลว จากเดิม 9,253,937 เหรียญสหรัฐฯ เปน 
 ทุนจดทะเบียนชำระแลว 7,605,137 เหรียญสหรัฐฯ 
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นายทะเบียนหลักทรัพย   : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD)

 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 เลขท่ี  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

 กรุงเทพมหานคร 10400

 โทรศัพท : (66) 2009-9000

 โทรสาร :  (66) 2009-9991

 SET Contact center : (66) 2009 9999

ผูสอบบัญชี   : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

 ช้ัน 33 เลครัชดา ออฟฟช คอมเพล็กซ 

 เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย   

 กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท : (66) 2264-0777

 โทรสาร : (66) 2264-0789-90

ท่ีปรึกษากฎหมาย   : บริษัท กุด่ัน แอนด พารทเนอร จํากัด

 ช้ัน 23 ยูนิต C และ F อาคารเกษรทาวเวอร เลขท่ี 127 ถนนราชดําริ  

 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 โทรศัพท: (66) 2838-1771

 โทรสาร : (66) 2838-1795

ขอมูลสําคัญอ่ืน 

 - ไมมี -   

ขอมูลของบุคคลอางอิง

หมายเหตุ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัทไดจำหนายเงินลงทุนในหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ 
  จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท จำนวน 9,998 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท (คิดเปนจำนวน 
  รอยละ 99.98 ของหุนที่ออกและชำระแลว) ใหแก นางอำไพ จักราจุฑาธิบดิ์ ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
  ของบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ในราคา 
  25,594.88 บาท คิดเปนราคาหุนละ 2.56 บาท ซึ่งใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) 
  ของบริษัทดังกลาว


