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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ปี 2564 ท่ีผ่านมา ถือเป็นปีแห่งการลงทุนของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามแผนยทุธศาสตรท่ี์จะผลกัดนัใหบ้ริษัทกา้วสู่การ

เ ป็น Content Commerce Company เ พ่ือสร้างการเติบโตในระยะยาว โดย                    

ต่อยอดจากความเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในการทาํตลาดจากกลุ่มธุรกิจ Content ในฐานะ

ผูน้าํอุตสาหกรรมคอนเทนตใ์นภูมิภาคอาเซียน ภายใตก้ลยุทธ ์‘ซูเปอรส์ตารม์ารเ์ก็ต

ติง้’  ดว้ยการเขา้ลงทุนในบริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกัด เพ่ือบริหารช่อง JKN18 

และต่อยอดสรา้งการขายสินคา้ในกลุ่ม Health & Beauty  การเขา้ลงทุนในบริษัท 

เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกัด และ บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกัด เพ่ือดาํเนินธุรกิจ

ผลิตและจัดจาํหน่ายเคร่ืองดื่มประเภท Functional Drink  รวมถึงการเขา้ลงทุนใน

ธุรกิจ Home Shopping Retailer ภายใตบ้ริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปป้ิง จาํกัด เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ ซึ่งมีระบบ 

Call Center พรอ้มใหบ้รกิารตลอด 24 ชั่วโมง และระบบ Logistic ท่ีแข็งแกรง่ครบวงจร 

และแมจ้ะเป็นปีท่ีมีความกดดนัอย่างต่อเน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควิด19 บรษิัทฯ ก็ยงัสามารถสรา้ง

การเติบโตของผลการดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยมีรายไดร้วมเพ่ิมขึน้ 6% เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจ Content ยงัมีอตัราการ

ขยายตัวท่ีดี และกลุ่มธุรกิจ Commerce ทั้งผลิตภัณฑ ์Health & Beauty และ 

เคร่ืองดื่ม Functional Drink ได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค้าเพ่ิมขึ ้น จึงเริ่ม

สนบัสนนุผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ในภาพรวมใหเ้ติบโตดีขึน้ 

บริษัทฯ มิได้ให้ความสําคัญเพียงเ ร่ืองผลการดําเนินงานเท่านั้น                 

แต่บรษิัทฯ ยงัคงยึดมั่นในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลเสมอมา โดย

ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดร้บัการประเมินผล “100 คะแนนเต็ม ดีเยี่ยม” ตามโครงการ

การประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 อย่างต่อเน่ือง

เป็นปีท่ี 4 และไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชัน ของ

ภาคเอกชนไทย (CAC) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ แนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปั

ชนัของภาคเอกชนไทย ประจาํไตรมาส 1/2564 เมื่อเดือนมิถนุายน 2564   

สาํหรบัปี 2565 บริษัทฯ มีความทา้ทายท่ีจะสรา้งการเติบโตใหก้บักลุ่มธุรกิจ Commerce ดว้ยการผลกัดนัเรตติง้

ช่อง JKN18 ซึ่งปัจจุบนัสามารถปรบัตวัขึน้มาอยู่อนัดบั 14 ใหต้ิดอนัดบั 1 ใน 10 ทีวีดิจิทลัในประเทศไทย โดยการนาํจุด

แข็งทางดา้นลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์ขา้ไปช่วยสรา้งความหลากหลาย เพ่ือขยายฐานผูช้มสู่กลุ่ม MASS ซึ่งจะส่งเสรมิกลุ่มธุรกิจ 

Commerce ใหม้ีสดัส่วนรายไดเ้พ่ิมขึน้ ในส่วนของธุรกิจ Content บริษัทฯ มีเป้าหมายจะขยายการจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอน

เทนตไ์ปยงัต่างประเทศในสดัส่วนท่ีเพ่ิมขึน้  

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)  

ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตร และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท่ีให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ตลอดมา             

บริษัทฯ ขอยืนยนัว่าจะมุ่งมั่น ตัง้ใจ และดาํเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือใหบ้ริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ตลอดไป และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าทกุท่านจะยงัคงสนบัสนนุและเติบโตพรอ้มกบับรษิัทฯ ต่อไป 

 
พลเรือเอกอภิชาติ   เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ  
นายจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบดิ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
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ข้อมูลทางการเงนิทีส่าํคัญ 

   

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวม 2562 2563 2564 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท)       

รวมสินทรพัย ์ 4,005.66 5,719.85 7,408.29 

รวมหนีสิ้น 1,790.59 3,109.99 4,698.56 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,215.07 2,609.86 2,709.73 

        

งบกาํไรขาดทนุ (หน่วย : ล้านบาท)       

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 1,694.86 1,655.38 1,731.86 

รวมรายได ้ 1,710.32 1,701.74 1,804.91 

กาํไรขัน้ตน้ 695.78 743.29 772.03 

กาํไร (ขาดทนุ) กอ่นหกัค่าใชจ้่ายทางการเงิน และค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ 412.93 559.70 459.30 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิสาํหรบัปี 252.81 312.47 173.58 

กาํไรต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 0.42 0.51 0.30 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2562 2563 2564 

อตัรากาํไรขัน้ตน้  (%) 41.05 44.90 44.58 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  (%) 24.36 33.73 26.47 

อตัรากาํไรสทุธิ  (%) 14.78 18.36 9.62 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้   (%) 11.84 12.95 6.55 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (%) 6.97  6.43    2.64 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่า) 0.81 1.19 1.73 
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และการดาํเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  โครงสร้างและการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษัท 
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1.  โครงสร้างและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1    นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย เป็นกลุ่มบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใหบ้ริการ

และจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ รวมถึงธุรกิจจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ และธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธสิ์นคา้ทางสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล  บรษิทัจดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2556 โดยนายจกัรพงษ์ จกั

ราจุฑาธิบดิ์ ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มตน้เท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจาํนวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

ต่อมา ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้มีการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 140,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน และ 

เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 หลกัทรพัยข์องบรษิัทภายใตช้ื่อ “JKN” เขา้ทาํการซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

(mai) ดว้ยทุนจดทะเบียน 270,000,000 บาท และ เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของบริษัทเขา้ทาํการ

ซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งกลุ่มครอบครวัจกัราจุฑาธิบดิ์ มีสดัส่วนในการถือหุน้ของบริษัทใน

สดัส่วนรอ้ยละ 60.29 ของทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ (ขอ้มลู ณ 28 ธันวาคม 2564)  

ธุรกิจท่ีบริษัทดําเนินการเริ่มแรก คือ ธุรกิจจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น สินค้าดีวีดีชุด (Box set)                    

เสือ้ยิม้ให้พ่อ นํา้ดื่มตราภัทรพัฒน์ เป็นตน้ ซึ่งเป็นสินคา้และผลิตภัณฑ์ภายใตสิ้ทธิ์ของบริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ จาํกัด  

(“JKN Landmark”) (เดิมชื่อ บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จาํกัด) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และครอบครัว 

สุธีสถาพร (ครอบครัวนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์) เป็นผู้บริหาร และถือหุ้นทั้งจาํนวน JKN Landmark เคยประกอบธุรกิจ

ให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ รวมถึงจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นประกอบธุรกิจ

อสงัหาริมทรพัย ์เช่น การใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน ในปี 2557 และเน่ืองจากนายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์และครอบครวัเล็งเห็นว่า

ธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ดาํเนินการภายใต ้JKN Landmark มีโอกาสเติบโตสูง เน่ืองจากเป็นช่วงท่ี

อุตสาหกรรมโทรทศันใ์นประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงครัง้สาํคญั คือ รฐับาลเปิดโอกาสใหบ้ริษัทต่างๆ ร่วมประมลูใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล ดงันัน้ เพ่ือเป็นการรองรบัการเติบโตและขยายในธุรกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิ

คอนเทนต ์นายจักรพงษ์และครอบครวัสุธีสถาพรจึงดาํเนินการขายลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์อง JKN Landmark ให้กับบริษัทเพ่ือ

ดาํเนินธุรกิจ ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นตน้มา  

เพ่ือเป็นการพฒันาธุรกิจของบริษัท และเพ่ือใหผ้ลการดาํเนินงานเติบโตอย่างต่อเน่ือง บริษัทไดทุ้่มเทศกึษาความนิยม

ของลิขสิทธ์ิคอนเทนตท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือท่ีใชป้ระกอบการคัดเลือกและตัดสินใจนาํเขา้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์มี

คุณภาพ และหลากหลายมาจาํหน่าย เพ่ือใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของผูช้มทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยลิขสิทธ์ิ            

คอนเทนตท่ี์บริษัทจาํหน่าย มีทัง้หมด 8 กลุ่ม และสามารถเผยแพร่ไดห้ลายช่องทาง เช่น เผยแพร่ผ่านระบบโทรทศัน ์(ทัง้ระบบ

ดิจิตอล และระบบอ่ืน ๆ) เผยแพร่ผ่านระบบวิดีโอออนดีมานด ์(เช่น การเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน ์เป็นตน้) และเผยแพร่ใน

รูปแบบโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์(เช่น DVD และ Blu-ray) ทัง้นี ้ลิขสิทธิคอนเทนตท่ี์บรษิัทจาํหน่ายดงักล่าว บรษิัทไดซ้ือ้และนาํเขา้

จากเจา้ของลิขสิทธิ์คอนเทนตโ์ดยตรง เช่น ลิขสิทธ์ิคอนเทนตจ์ากประเทศเกาหลีใต ้อินเดีย จีน ฟิลิปปินส ์และสหรฐัอเมรกิา เป็น

ตน้ และลิขสิทธ์ิคอนเทนตจ์ากบรษิัทในประเทศท่ีไดร้บัสิทธ์ิจากเจา้ของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศอีกทอดหน่ึง  

จากความสาํเรจ็ในธุรกิจบรกิารและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลกัท่ี JKN  มีความเชี่ยวชาญมากว่า 

10 ปี ทาํใหม้ีความเขา้ใจในพฤติกรรมความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเล็งเห็นว่าลิขสิทธ์ิคอนเทนตส์ามารถดึงดูดความสนใจ

ของผูบ้ริโภคไปสู่การคา้ท่ีเรียกว่า “คอมเมิรช์ (Commerce)” ในทุกรูปแบบ บริษัทจึงต่อยอดความสาํเร็จและนาํจุดแข็งท่ีมีไปสู่
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ธุรกิจ Commerce  เน่ืองจากบรษิัทมองเห็นโอกาสและศกัยภาพของตลาดซึ่งมีขนาดใหญ่และมีการเตบิโตท่ีสงูมาก โดยเฉพาะ

สินคา้ไลฟ์สไตล ์จึงเขา้สู่ธุรกิจ Commerce  ในกลุ่มสินคา้สขุภาพ-ความงาม-เคร่ืองดื่ม เพ่ือขยายกลุ่มธุรกิจและสรา้งการขาย

ใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน โดยนาํจุดแข็ง CEO Branding และ Superstar Marketing ท่ีประสบความสาํเร็จจากธุรกิจคอนเทนต ์

รว่มดว้ยการขยายฐานของกลุ่มแฟนคลบั มาต่อยอดในธุรกิจ Commerce 

ในปี 2564 บริษัทจึงมีการเขา้ลงทุนในบริษัทย่อยต่างๆ เพ่ือเป็นฐานในการผลิตสินคา้และจดัจาํหน่าย รวมทั้งเป็น

เคร่ืองมือในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์สรา้งกระแสใหก้ับธุรกิจ Commerce  ปัจจุบนัโครงสรา้งรายไดข้องบริษทั จึงประกอบ

ไปดว้ย 1) รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์2) รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑ ์และ 3) 

รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่ายเวลาทางสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล 

 

1.1.1  วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยุทธใ์นการดาํเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน ์(VISION) 

เป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมการจัดจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องประเทศไทยสู่สากล และนาํเขา้คอนเทนตช์ั้นนาํจาก

ต่างประเทศ 

พันธกิจ (MISSION) 

1. เรามีความมุ่งมั่นท่ีจะแสวงหาคอนเทนตค์ุณภาพท่ีดีท่ีสดุในเอเซียและนานาประเทศ เพ่ือเป็นผูน้าํในการบริหาร

และจดัจาํหน่ายคอนเทนตท์ัง้ในประเทศไทย และกลุ่มประเทศกมัพชูา ลาว พม่า เวียดนาม 

2. เราจะดาํเนินการจดัหา ลงทุน และใหค้วามร่วมมือกับผูผ้ลิต ผูส้รา้งสรรคง์านชัน้นาํในอุตสาหกรรมเพ่ือใหไ้ดม้า

ซึ่งผลงานท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณท่ี์สามารถครองใจผูท้ัง้ในประเทศไทย กลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และนานา

ประเทศทั่วโลก 

3. ในฐานะพนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์เราจะร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ในการผลกัดนัคอนเทนตค์ุณภาพไปยงัผูช้มทั่ว

โลก ผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายและแพลตฟอรม์ท่ีหลากหลาย 

4. เราจะคดัสรรและสนบัสนุนคอนเทนตท่ี์สรา้งแรงบนัดาลใจ นาํเสนอมมุมองใหม่ๆ การสรา้งเสริมความเขา้ใจ ให้

ความรู ้และปรบัเปล่ียนวิถีความคิด เพ่ือสรา้งสงัคมแห่งการรบัรูแ้ละความกา้วหนา้ 

เป้าหมาย (AIMS) 

1.  เป็นผูน้าํดา้นการนาํเขา้ และจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตร์ะดบัโลกในประเทศไทย 

2.  เป็นตวัแทนในการเผยแพรค่อนเทนตท่ี์มีคณุภาพภายในประเทศไปสู่ระดบัสากล 

3.  สรา้งการเรียนรูแ้ละส่งเสรมิวฒันธรรมท่ีดีผ่านคอนเทนตร์ะดบัโลก 
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กลยุทธ ์(STRATEGY) 

เพ่ือบรรลเุป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ บรษิทัมุ่งเนน้กลยทุธ ์3 ดา้น ไดแ้ก ่

1.  กลยุทธ์ดา้นราคา โดยบริษัทเป็นผูน้าํเขา้และจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตส์าํเร็จรูปชั้นนาํซึ่งซือ้และนาํเข้าจาก

เจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ไดร้ับสิทธิ์โดยตรง และจาํหน่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิตอลและระบบผ่าน

ดาวเทียม รวมถึงบรษิัทท่ีดาํเนินธุรกิจวิดีโอ ออนดีมานด(์Video on Demand หรือ VOD) ซึ่งการกาํหนดราคา จะมีความแตกต่าง

กนัโดยพิจารณาถึง ช่องทางการออกอากาศ ขอ้กาํหนดในการออกอากาศ และคณุภาพของคอนเทนตท่ี์จาํหน่าย 

2. กลยุทธด์า้นการตลาด โดยเป็นบริษัทนาํเขา้และจาํหน่ายคอนเทนตส์าํเร็จรูปท่ีมีความหลากหลาย ทนัต่อกระแส

นิยม และเหมาะกบัผูช้มทกุเพศ ทกุวยั  

3. กลยุทธ์ดา้นการจาํหน่าย โดยการเป็นบริษัทท่ีไดร้ับสิทธิ์จาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์ครอบคลุมช่องทางการ

เผยแพร่ทั้ง 7 ช่องทาง ไดแ้ก่ (1) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนตผ่์านการออกอากาศทางสถานีโทรทศันด์ิจิตอล (DTT : Digital 

Terrestrial TV) (2) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธิ์คอนเทนตผ่์านการออกอากาศทางสถานีโทรทศันร์ะบบเคเบิลและดาวเทียม (Cable & 

Satellite) (3) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในโรงภาพยนต์ (Cinema) (4) สิทธิ์ เผยแพร่ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ทางระบบ

ช่องสญัญาณทางอินเตอรเ์น็ต หรือระบบวิดีโอ ออนดีมานด ์(VOD : Video On Demand) (5) สิทธิ์เผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนตใ์น

รูปแบบสินคา้และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับคอนเทนต ์(Merchandise) (6) สิทธิ์เผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ 

(Publishing) เช่น หนงัสือพิมพ ์แมกกาซีนและพ๊อคเก็ตบคุ(Pocket Book) และ (7) สิทธ์ิเผยแพรลิ่ขสิทธ์ิคอนเทนตใ์นระบบขนส่ง

สาธารณะ เช่น รถโดยสารประจาํทาง รถไฟ เรือ และเคร่ืองบินซึ่งปัจจบุนับรษิัท ไดร้บัสิทธ์ิจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 5 ช่องทาง คือ (1) 

DTT (2) Cable & Satellite (3) Cinema (4) VOD (5) Merchandise 

1.1.2  การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่าํคัญ 

ปี ความเป็นมาและพัฒนาการทีส่าํคัญ 

ปี 2556 • จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 ภายใตช้ื่อ “บริษัท เอสทีจีซีพี จาํกัด” ดว้ยทุน 

จดทะเบียนเริ่มตน้ เท่ากับ  1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจาํนวน 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้

หุน้ละ 100 บาท 

• ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัท เอสทีจี มลัติมีเดีย จาํกัด (ปัจจุบนัเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ 

จาํกัด หรือ JKN Landmark) ในการบริหารและจัดการเผยแพร่ สารคดี “My King ในหลวงของเรา” ซึ่ง

เป็นสารคดีท่ีจัดทาํขึน้เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษาขององค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยสารคดีดังกล่าวเป็นการทําร่วมกับ National 

Geographic ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• ได้รับมอบหมายจาก JKN Landmark ในการบริหารและจัดการจาํหน่ายเสือ้ “ยิม้ให้พ่อ” ซึ่งเป็นเสือ้ 

ตราพระราชทานแห่งสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุารี ท่ี JKN Landmark ซือ้จากมลูนิธิชยั

พฒันา 
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ปี ความเป็นมาและพัฒนาการทีส่าํคัญ 

• ได้รับมอบหมายจาก JKN Landmark ในการดูแลการจัดจําหน่ายนํ้าดื่มตรา “ภัทรพัฒน์” ซึ่งเป็น 

ตราพระราชทานแห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรายไดจ้ากการจาํหน่าย 

JKN Landmark นําเข้าสมทบโครงการสรา้งความรูแ้ละส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตลอดจนโครงการ

พระราชดาํร ิ

• วนัท่ี 13 ตลุาคม 2556 บรษิัทไดร้บัรางวลั “Best Packaging” จาก National Geographic จากภาพยนตร์

สารคดี “My King” ในงาน MIPCOM ณ ประเทศฝรั่งเศส 

• 27 พฤศจิกายน 2556 ไดร้ับพระบรมราชานุญาตให้เป็นผู้ผลิตภาพยนตรส์ารคดี “The People’s King  

ในหลวงในดวงใจ” รว่มกบั History Channel  

• วันท่ี 9 ธันวาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 5 /2556 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 

1,000,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 40,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในบรษิัท  

ปี 2557 • วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทเปล่ียนชื่อจาก “บริษัท เอสทีจีซีพี จาํกัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่ง  

จาํกดั” 

• เดือนมีนาคม 2557 ร่วมกับกระทรวงการคลัง และ National Geographic ผลิตและจาํหน่ายภาพยนตร์

สารคดี พรอ้มเหรียญกษาปณช์ดุ “พทุธามหากษัตรยิ”์ 

• วนัท่ี 2 เมษายน 2557 บริษัทไดก้่อตัง้ “บริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จาํกัด” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบ

ธุรกิจสถาบนัฝึกอบรมใหก้บับุคคล คณะบุคคลและนิติบุคคลดว้ยทุนจดทะเบียนเท่ากบั 1,000,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ย

ละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี ้บริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จาํกัด ไดเ้ปล่ียนชื่อเป็น “บริษัท 

เจเคเอ็น โนวเ์ลดจ์ จาํกัด” เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ

ดาํเนินธุรกิจสถาบนัฝึกอบรมบคุคล คณะบคุคล / นิติบคุคล 

• วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 9/2557มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 

5,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 950,000 หุน้ มลูค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในบรษิัท 

• วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 บริษัทเปล่ียนชื่อจาก “บริษัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่งจาํกัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น  

โกลบอล มีเดีย จาํกดั”  

• วนัท่ี 22 มิถนุายน 2557 บรษิัทไดเ้ขา้ลงทนุในหุน้สามญัของ “บรษิัท เจเคเอ็น บรอดคาสท ์จาํกดั”โดยเป็น

การซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้เดิมซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูบ้ริหารของบริษทัโดยเขา้ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 

70.00 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัท เจเคเอ็น บรอดคาสท ์จาํกดั ทัง้นี ้ทนุจดทะเบียนของบรษิัท เจเคเอ็น 

บรอดคาสท ์จาํกัด เท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจาํนวน 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้               

หุน้ละ 100 บาท 

บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท ์จาํกัด เป็นบริษัทย่อยท่ีตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจตัวแทน

จาํหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศนร์ะบบผ่านดาวเทียมของกลุ่มบริษัท และสถานีโทรทัศนร์ะบบ

ดิจิตอลซึ่งกลุ่มบริษัทซือ้มาจากทางสถานีระบบดิจิตอล ทั้งนีบ้ริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท ์จาํกัด เริ่ม
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ปี ความเป็นมาและพัฒนาการทีส่าํคัญ 

ประกอบธุรกิจในไตรมาส 1 ปี 2559 โดยเป็นตัวแทนจําหน่ายเวลาโฆษณาของช่องรายการ “JKN 

Dramax” ซึ่งเป็นช่องรายการของกลุ่มบรษิัท 
• วนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 21/2557 มีมติอนุมตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 

100,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,000,000 หุ้น                

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในบรษิัท  

• วนัท่ี 25 กนัยายน 2557 บรษิัทไดด้าํเนินการ 

1. เขา้ซือ้หุน้ของบริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จาํกดั (บริษัท เจเคเอ็น โนวเ์ลดจ ์จาํกัด ณ ปัจจุบนั) จากผูถื้อ

หุ้นเดิม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัท ภายหลังการเข้าซือ้หุ้น บริษัทถือหุ้นใน

สัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จาํกัด (บริษัท เจเคเอ็น โนว์

เลดจ ์จาํกดั ณ ปัจจบุนั) 

2. เขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ “บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จาํกัด” โดยเป็นการซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้เดิมซึ่ง

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัท ภายหลังการซือ้หุ้น บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 

99.99 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัท เจเคเอ็น แชนแนล จาํกดั ซึ่งมีทนุจดทะเบียนเท่ากบั 1,000,000 

บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้ หุน้ละ 100 บาท 

บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จาํกัด ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียม โดยการเช่า

สถานีโทรทัศนข์องบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน ก่อนจะขออนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพ่ือประกอบธุรกิจกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทศันส์าํหรบัใหบ้ริการกระจายเสียงและโทรทศัน ์(กิจการท่ีไม่ใชค้ล่ืนความถ่ี) ท่ีไม่มีโครงข่าย

เป็นของตวัเอง ช่องรายการ “JKN Dramax” ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559  

3. เข้าลงทุนใน“บริษัท เจเคเอ็น ดิจิตอล จาํกัด” (บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จํากัด ในปัจจุบัน) โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจชอ่งสถานีโทรทศันป์ระเภทข่าว ดว้ยทนุจดทะเบียนเท่ากบั 1,000,000 

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทถือหุ้นใน

สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

4. ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 6/2557 มีมติอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท เจเคเอ็น แชนเนล 

จาํกดั จาก 1,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 990,000 

หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใน

บรษิัท 
• วนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 ไดร้บัพระราชานุญาตเชิญพระฉายาลกัษณ ์และภาพพระราชกรณียกิจ จดัทาํสาร

คดีชดุ My Queen – พระราชินีของเรา ความยาว 120 นาที เพ่ือเผยแพรท่างสถานีโทรทศันด์าวเทียม และ

พระพระราชานญุาตจดัทาํเป็นหนงัสือประกอบดีวีดีสารคดีรว่มกบัเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก สหรฐัอเมรกิา 

• วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 ไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดทาํสารคดีชุด “King Bhumibol of 

Thailand : The People’s King – ในหลวงในดวงใจ” ความยาว 60 นาที  
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ปี ความเป็นมาและพัฒนาการทีส่าํคัญ 

ปี 2558 • วนัท่ี 27 มกราคม 2558 ไดร้บัพระราชทานพระฉายาลกัษณ ์ภาพพระราชกรณียกิจ และพระราชทานพระ

ราชานุญาตทาํสาํเนาวีดิทัศนพ์ระราชประวตัิและพระราชกรณียกิจดา้นต่างๆ ไปจัดทาํสารคดี ชุด “My 

Princess – สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ เจา้หญิงของเรา” โดยนาํเนือ้หาของสารคดีดงักล่าวจดัพิมพเ์ป็น

หนังสือ แผ่นดีวีดี และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศนท์ั้งในและต่างประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของ 

National Geographic  

• ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทขายหุน้ท่ีถืออยู่ส่วนหน่ึงใหแ้ก่ บริษัท มีเดีย คิงส ์จาํกัด ซึ่งทาํให ้บรษิัท มีเดีย คิงส ์

จาํกัด เข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นรอ้ยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี ้บริษัท มีเดีย คิงส ์

จาํกดั เป็นบรษิัทภายใตก้ารควบคมุของนายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ 

• วนัท่ี 30 เมษายน 2558 บรษิัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัของ บรษิัท เจเคเอ็น บรอดคาสท ์จาํกดั (บรษิัท เจเคเอ็น 

ไอเอ็มซี จาํกัด ในปัจจุบนั) จากผูถื้อหุน้เดิม ซึ่งเดิมนายจกัรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งถือหุน้

โดยตรง และ/หรือ มีอาํนาจควบคุมในบริษัทดงักล่าว ภายหลังการเขา้ซือ้หุน้ บริษัทจะถือหุน้ในสดัส่วน

รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบรษิัท เจเคเอ็น บรอดคาสท ์จาํกัด (บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกดั 

ในปัจจบุนั) 

• วันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 เปล่ียนชื่อ “บริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จาํกัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น โนวเ์ลดจ ์

จาํกดั” 

• วันท่ี 11 ธันวาคม 2558 เปล่ียนชื่อ “บริษัท เจเคเอ็น ดิจิตอล จาํกัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น แอลเอสไอ 

จาํกดั” 

ปี 2559 • วนัท่ี 15 มิถนุายน 2559 ท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2559 มีมติอนมุตัิท่ีสาํคญั ดงันี ้

1. อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด และเปล่ียนชื่อเป็น “บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั )มหาชน( ” 

2. อนุมัติการเปล่ียนมูลค่าหุน้ท่ีตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้บริษัทมี

จาํนวนหุน้สามญัจาก 2,000,000 หุน้ เป็น 400,000,000 หุน้ 

3. อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 257,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญ 

เพ่ิมทุนจาํนวน 115,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนทาํให ้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึน้เป็น   257,500,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 515,000,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

• วันท่ี 2 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 มีมติอนุมัติออกหุ้นกู้ (Bond) ครัง้ท่ี 

1/2559 จาํนวน 2 ชดุ มลูค่ารวม 400 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 6.25 ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้

กู้ชนิดระบุชื่อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้และมีอายุ 2 ปีการออกหุ้นกูด้ังกล่าวมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นเงนิทนุหมนุเวียน และคืนเงินกูร้ะยะสัน้ใหก้บัสถาบนัการเงิน เป็นหลกั 

• วันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ (สาํนักงาน 

ก.ล.ต.) ไดม้ีมติอนุมัติในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Bond) ครัง้ท่ี 1/2559 จาํนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 

400.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 6.25 ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบชุื่อ ประเภทไม่ดอ้ย

สิทธิมีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และมีอาย ุ2 ปี โดยเป็นการเสนอขายแก่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทนุ

รายใหญ่ 
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• เดือนพฤศจิกายน 2559 บรษิัทไดร้บัสิทธิ์จาก National Broadcasting Company Universal (NBC) เพ่ือ

ผลิตและเผยแพร่รายการต่างๆ ของสถานีโทรทศันซ์ีเอ็นบีซี (CNBC) ในรูปแบบภาษาไทย โดยรายการท่ี

ไดร้บัสิทธ์ิเป็นผูผ้ลิตและออกอากาศ อาทิเช่น รายการข่าวประจาํวนั รายการข่าวเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

• วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 เปล่ียนชื่อ “บริษัท เจเคเอ็น แอลเอสไอจาํกัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น นิวส ์

จาํกดั” 

• วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เปล่ียนชื่อ “บรษิัท เจเคเอ็น บรอดคาสท ์จาํกดั” เป็น “บรษิัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี 

จาํกดั” 

• วนัท่ี 5 ธันวาคม 2559 บริษัทไดร้่วมกับ 22 ช่องสถานีโทรทศันใ์นประเทศไทย เพ่ือออกอากาศสารคดีชดุ 

“My King ในหลวงของเรา... ความสขุ ความทรงจาํ นิรนัดร” ซึ่งเป็นภาพยนตรส์ารคดีท่ีถ่ายทอดพระราช

ประวตัิ และโครงการต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช เพ่ือเป็นการถวายความ

อาลยัต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค ์

• วนัท่ี 29 ธันวาคม 2559 บริษัทไดร้บัพระราชานุญาตจดัทาํสารคดี “My King ในหลวงของเรา...ความสขุ

ความทรงจาํนิรนัดร” ซึ่งเป็นสารคดีท่ีจดัทาํขึน้เพ่ือเผยแพรพ่ระราชกรณียกิจ และพระราชประวตัิขององค์

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช 

ปี 2560 • วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2560 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2560 มีมติอนมุตัิท่ีสาํคญั ดงันี ้

1. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจํานวน 257,500,000 บาทเป็น 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

115,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือตดัหุน้เพ่ิมทุนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายออกจากทุน

จดทะเบียนของบรษิัท 

2. อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 270,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญ

เพ่ิมทุนจาํนวน 140,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน ทาํให้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึน้เป็น 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 540,000,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

• วนัท่ี 15 มิถนุายน 2560 ท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2560 มีมติอนมุตัิท่ีสาํคญั ดงันี ้

1. อนมุตัิการขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิัทจากเดิมไม่เกิน 500 ลา้นบาท เป็นไม่เกิน 

800 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

2. อนุมตัิการออกหุน้กู ้(Bond) ครัง้ท่ี 1/2560 มลูค่ารวม 210 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 6.75 

ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหุน้ของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็น

หลกัประกนั มีคณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์เป็นผูค้ ํา้ประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และมีอาย ุ1 ปี 6 เดือน

การออกหุน้กูด้งักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบริหารจดัการและชาํระภาษีคา้งจ่ายแก่สรรพากร และลด

ภาระเบีย้ปรบัเงินเพ่ิมท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

• วนัท่ี 20 มิถนุายน 2560 บรษิัทไดอ้อกหุน้กู ้(Bond) ครัง้ท่ี 1/2560 มลูค่ารวม 210 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้

คงท่ีรอ้ยละ 6.75 ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหุน้ของกลุ่มผูถื้อหุน้

รายใหญ่เป็นหลกัประกัน มีคณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์เป็นผูค้ ํา้ประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และมีอาย ุ1 ปี 

6 เดือน 
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• วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ร่วมกับ History Channel ในการเผยแพร่สารคดีชุด “The Peoples’ 

Queen พระราชินีในดวงใจ ซึ่งเป็นสารคดีท่ีถ่ายทอดพระราชประวัติ และพระจริยวัตรอันงดงามของ

พระองค ์เพ่ือเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาของสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

• วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทไดร้บัหนังสือแจง้การมีผลใชบ้งัคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการ

เสนอขายหลักทรพัยแ์ละร่างหนังสือชีช้วนสาํหรบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก

จากสาํนกังาน กลต.  

• วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 หลกัทรพัยข์องบริษัท ภายใตช้ื่อยอ่ “JKN” เขา้ทาํการซือ้ขายวนัแรกในตลาด

หลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) 

ปี 2561 • วนัท่ี 30 มกราคม 2561 แถลงข่าวความรว่มมือระหว่างช่อง 8 กบั JKN 

• วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2561 แถลงข่าวความรว่มมือระหว่าง Bright TV กบั JKN 

• วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2561 มีมติใหเ้สนอผู้ถือหุน้พิจารณา

อนมุตัิ เร่ืองท่ีสาํคญั ดงันี ้

1. พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมจาํนวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่จาํนวน 2 ท่าน 

2. พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัท (JKN-

W1) (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) จาํนวน 108,000,000 หน่วย เพ่ือจัดสรรใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท 

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 5 หุ้น ต่อใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1

หน่วย 

3. พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 108,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ จากทนุจดทะเบียนเดิม 270,000,000 บาท เป็น

จาํนวน 324,000,000 บาท และมีมติอนุมัติใหน้าํเสนอการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ

บรษิัท ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัท  

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 

บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (JKN - 

W1) ซึ่งออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 

5. พิจารณาอนมุตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทภายใตม้ติดงักล่าว จากเดิมไม่

เกิน 800 ลา้นบาท เป็นไม่เกิน 1,200 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

• วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2561 แถลงข่าวความรว่มมือระหว่าง ช่อง 3 กบั JKN 

• วันท่ี 19 - 22 มีนาคม 2561 บริษัทขยายตลาดการขายคอนเทนตไ์ปยงัต่างประเทศ โดยร่วมงานฮ่องกง 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ฟิลม์มารท์ ประเทศฮ่องกง เป็นงานแรก 

• วนัท่ี 25 เมษายน  2561 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 มีมติอนมุตัิเร่ืองท่ีสาํคญั ดงันี ้

1. อนมุตัิการเพ่ิมจาํนวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่จาํนวน 2 ท่าน  

2. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท (JKN-W1) 

(“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) จาํนวน 108,000,000 หน่วย เพ่ือจัดสรรใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วนหุน้สามญั 5 หุน้ ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
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3. อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 108,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ จากทุนจดทะเบียนเดิม 270,000,000 บาท เป็นจาํนวน 

324,000,000 บาท  

4. และมีมติอนุมตัิใหน้าํเสนอการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท อนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 108,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้สามญั

ของบรษิัท ครัง้ท่ี 1 (JKN - W1) ซึ่งออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือ

หุน้ 

5. อนุมตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัท ภายใตม้ติดงักล่าว จากเดมิไม่เกิน 800 

ลา้นบาท เป็นไม่เกนิ 1,200 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

• วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญ ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (JKN-W1) จาํนวน 108,000,000 หน่วย เริ่มซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลักทรพัย์

เอ็ม เอ ไอ (mai) 

• วนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 บริษัทลงนามสญัญากบับริษัท บีอีซี เวิลด ์จาํกัด (มหาชน) ผูบ้ริหารช่อง 33 เอชดี 

ช่อง 28 เอสดี และช่อง 13 แฟมิล่ี เพ่ือเป็นตัวแทนจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตล์ะครไทยของช่อง 3 ไป

จาํหน่ายยงัตลาดต่างประเทศทั่วโลก (ยกเวน้ประเทศ สาธารณรฐัประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า กัมพูชา 

เวียดนาม พม่า) 

• วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561  บริษัทไดร้บัการประเมินผล 100 คะแนนเต็ม ตามโครงการการประเมินคณุภาพ

การจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 ซึ่งดาํเนินการโดย สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย ตามภารกจิท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ (Bond) ครั้งท่ี 1/2561 มูลค่ารวม 400 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบี ้ยคงท่ีร ้อยละ 6.50 ต่อปี หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มีอาย ุ2 ปี ซึ่งใหสิ้ทธิผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนไดก้่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอน

หุน้กู ้

• วนัท่ี 24 กนัยายน  2561 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2561 มีมติอนมุตัิการขยายวงเงินการออกและ

เสนอขายหุน้กูข้องบริษัท ภายใตม้ติดงักล่าว จากเดิมไม่เกิน 1,200 ลา้นบาท เป็นไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท 

ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

• วันท่ี 19 ตุลาคม 2561 บริษัทไดร้ับผลประเมินการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ใน

ระดบั “ดีมาก (4 ดาว)” จากโครงการสาํรวจการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2561 

ซึ่งจดัทาํโดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย โดยไดร้บัความสนบัสนุนจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 บริษัทไดอ้อกหุ้นกู้ (Bond) ครัง้ท่ี 2/2561 มูลค่ารวม 500 ลา้นบาท อัตรา

ดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 6.50 ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหุน้สามญั

บริษัทเจเคเอ็นโกลบอลมีเดียจาํกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของคุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์เป็น

หลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มีอาย ุ1 ปี11 เดือน 28 วนั  
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ปี ความเป็นมาและพัฒนาการทีส่าํคัญ 

• วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทไดร้บัรางวลั SMEs Excellence Awards 2018 ซึ่งดาํเนินโครงการโดย

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยบริษัท ไดร้บัรางวัล Platinum Awards ซึ่งถือเป็น

รางวลัระดบัสงูสดุของประเภทธุรกิจบรกิาร 

ปี 2562 • วนัท่ี 4 เมษายน 2562 บริษัทลงทุนเพ่ิมในหุน้สามญัเพ่ิมทนุทัง้หมดของบรษิัทย่อย จาํนวน 2 บริษัท ตาม

มติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2562 ดงันี ้

1. บริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกัด จาํนวน 590,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 

59,000,000 บาท โดยสดัส่วนการลงทนุของบรษิัทในบรษิัทย่อยดงักล่าวคงเดิม  

2. บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกัด จาํนวน 90,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน

รวม 9,000,000 บาท โดยสดัส่วนการลงทนุของบรษิัทในบรษิัทย่อยดงักล่าวคงเดิม 

• วันท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ของบริษัทมีมติอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผล

สาํหรบัผลการดาํเนินงานของของบริษัท ประจาํปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปของ

เงินสดในอัตราหุน้ละ 0.17 บาท ต่อหุน้สามญัจาํนวน 540,000,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 91.8 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 41.23% ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกาํไร

หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดขึน้จริง และภายหลังหักเงินสาํรองต่างๆ ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 

2562 

• วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 บริษัทไดอ้อกหุน้กู ้(Bond) ครัง้ท่ี 1/2562 มลูค่ารวม 270,000,000 บาท อตัรา

ดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 7.00 ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน 

และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มีอาย ุ2 ปี เสนอขายแก่ผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่ 

• มิถนุายน 2562 ต่อสญัญากบับรษิัท บีอีซี เวิลด ์จาํกดั (มหาชน) ผูบ้รหิารช่อง 33 เอชดี ลิขสิทธิ์คอนเทนต์

ละครไทยของช่อง 3 ไปทาํตลาดและจาํหน่ายคอนเทนตใ์นตลาดต่างประเทศ โดยไดข้ยายการตลาดและ

การจําหน่ายคอนเทนตค์รอบคลุมไปถึงกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร ์เกาหลี ญ่ีปุ่ น กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง ยโุรป แคนาดา และละตินอเมรกิา 

• วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 รายการข่าวระดบัโลก CNBC ภายใตแ้บรนด ์JKN-CNBC ดาํเนินงานโดยบรษิัท 

เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท เริ่มออกอากาศทางช่อง GMM 25 

• วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 บริษัทไดอ้อกหุน้กู ้(Bond) ครัง้ท่ี 2/2562 มลูค่ารวม 130,000,000 บาท อตัรา

ดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 7.00 ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน 

และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มีอาย ุ2 ปี เสนอขายแก่ผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่ 

• วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562  บริษัทไดร้บัการประเมินผล 100 คะแนนเต็มต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ตามโครงการ

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2562 ซึ่งดาํเนินการโดย สมาคมส่งเสริม            

ผู้ลงทุนไทย ตามภารกิจท่ีไดร้ับมอบหมายจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

• คณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ ไดร้บัรางวลั ‘Woman of the 

Year’ ในงาน Content Asia Summit 2019 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวงการผู้ผลิตและจัดจาํหน่ายคอนเทนต์

ระดับสากล จัดขึน้เป็นปีท่ี 7 ท่ีประเทศสิงคโปร ์โดยในงานมีผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจผูค้า้จาก

อตุสาหกรรมคอนเทนตท์ั่วโลกเขา้รว่มประชมุ พรอ้มไดร้บัเชิญรว่มขึน้เวทีสมัมนา ในฐานะท่ีเป็นผูบ้รหิารท่ี



 

 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  18 

 

ปี ความเป็นมาและพัฒนาการทีส่าํคัญ 

ประสบความสาํเรจ็ในธุรกิจการจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์และเป็นผูน้าํในการผลกัดนัความเท่าเทียม

กนัของบคุคลขา้มเพศในสงัคม 

• 28 ตุลาคม 2562 บริษัทไดร้บัผลประเมินการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ  

“ดีเลิศ (5 ดาว)” จากโครงการสาํรวจการกาํกบัดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2562 ซึ่งจดัทาํ

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยไดร้ับความสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• 17 ธันวาคม 2562 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2562 มีมติอนมุตัิท่ีสาํคญั ดงันี ้

1. อนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพมลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,200,000,000 บาท 

ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเพียงรายเดียว คือ North Haven Thai 

Private Equity L.P. (“NHTPE”) โดยบุคคลดงักล่าวไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับบริษัท มีกาํหนดอายุ

ไม่เกิน 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยอตัราแปลงสภาพจะเท่ากบัจาํนวนเงินตน้ของหุน้กู้

แปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ และมีราคาแปลงสภาพไม่ตํ่ากว่า 8 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาท่ี

ไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคาํนวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุน้

ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกันกอ่นวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ

ใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบั

การใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ คือ ระหว่างวนัท่ี 24 ตุลาคม ถึงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 

2562 ซึ่งเท่ากบั 6.17 บาทต่อหุน้ 

2. อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

324,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จาํนวน 399,000,000 บาท  

3. อนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 150,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ปี 2563 • วันท่ี 24 มกราคม 2563 บริษัทไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 

จาํนวน 1,200,000,000 บาท ให้แก่ North Haven Thai Private Equity (“NHTPE”) และไดจ้ดทะเบียน

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท กับ กระทรวงพาณิชย ์จากเดิม 324,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 

648,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 399,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 

798,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

• วันท่ี 30 มีนาคม 2563 บริษัทลงทุนเพ่ิมในหุน้สามัญเพ่ิมทุนทัง้หมดของบริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกัด ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ร ้อยละ 99.99 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด จํานวน 

20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 60,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 80,000,000 บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยไม่มีการ

เปล่ียนแปลงสดัส่วนของผูถื้อหุน้ในบริษัทย่อยดงักล่าว ทัง้นี ้เป็นไปตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

ครัง้ท่ี 2/2563 วนัท่ี 19 มีนาคม 2563 
• วันท่ี 3 เมษายน 2563 บริษัทไดล้งทุนในหุน้สามัญของ JKN Global Content Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทท่ี

จัดตั้งใหม่ในประเทศสิงคโปรจ์าํนวน 9,254,937 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐฯ รวมมูลค่าทั้งสิน้ 

9,254,937 เหรียญสหรฐัฯ โดยคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ทั้งนี ้เป็นไป

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 2/2563 วนัท่ี 19 มีนาคม 2563 
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• วนัท่ี 17 เมษายน 2563 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ของบรษิัท ไดม้ีมติท่ีสาํคญั ดงัต่อไปนี ้

1. อนุมตัิใหเ้สนอการจดัสรรสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 2,629,442 บาท และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้จากกาํไรของปี 2562 ในอัตราหุน้ละ 0.2025 บาท คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 109,350,000 บาท 

โดยแบ่งเป็น 

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 75,600,000 บาท 

3. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิน้

67,500,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ 33,750,000 บาท หรือคิดเป็นอตัรา

การจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0625 บาท 

4. อนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 52,419,917 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 104,839,834 หุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท จากเดิม 399,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 451,419,917 

บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 902,839,834 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาทเพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

การใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

5. อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัท เพ่ิมอีกจาํนวน 1,000,000,000 บาท 

จากวงเงินเดิมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกนิ 2,500,000,000 บาท ณ ขณะ

ใดขณะหน่ึง 
• วันท่ี 29 เมษายน 2563 บริษัทจ่ายหุน้ปันผลจาํนวนทั้งสิน้ 67,498,229 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 

บาท และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย ์จากเดิม 270,000,000 บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ 303,749,114.50 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 607,498,229 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

• วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ครัง้ท่ี 1 ใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทา้ย เป็นจาํนวน 27 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยบรษิัทไดท้าํการจด

ทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้กับกระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 ทาํใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียน

ชาํระแลว้ 303,749,128 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญ 607,498,256 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

และมีทุนจดทะเบียน 451,419,917 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 902,839,834 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้

ละ 0.50 บาท 

• วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 JKN Global Content Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลดทุนจดทะเบียน

ชาํระแลว้ จากเดิม 9,253,937 เหรียญสหรฐัฯ เป็นทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ 7,605,137 เหรียญสหรฐัฯ 

• วนัท่ี 15 มิถนุายน 2563  บรษิัทไดร้บัการประเมินผล 100 คะแนนเต็มต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ตามโครงการการ

ประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ซึ่งดาํเนินการโดย สมาคมส่งเสริมผูล้งทุน

ไทย ตามภารกิจท่ีไดร้บัมอบหมายจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
• วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 5/2563 ไดพิ้จารณาและมีมติอนมุตัิการยา้ย

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของ JKN จากตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) เขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET) โดยมอบหมายใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการยื่นคาํขอเขา้จดทะเบียนหลกัทรพัยก์บัตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  

• วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2563 ไดพิ้จารณาและมีมติอนุมัติมติท่ี

สาํคญั ดงัต่อไปนี ้



 

 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  20 

 

ปี ความเป็นมาและพัฒนาการทีส่าํคัญ 

1. มีมติอนุมตัิใหเ้ปล่ียนชื่อบริษัทย่อยของบริษทั จากเดิมชื่อ “บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จาํกัด” เป็นชื่อ

ใหม่ คือ “บริษัท เจเคเอ็น ไลฟ์ จาํกัด” พรอ้มทัง้เปล่ียนลกัษณะการประกอบธุรกิจจากเดิม คือ การ

ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศันผ่์านดาวเทียม ประเภทเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์ช่องรายการ JKN Dramax 

และใหบ้ริการเวลาโฆษณา เป็น การใหบ้รกิารผลิตรายการ (Production Service) การใหเ้ช่าสตดูิโอ 

การใหเ้ช่าคอสตูม (เคร่ืองแต่งการยและ/หรือ เคร่ืองประดบั) การใหบ้ริการจดัการงานอีเวน้ตต์่าง ๆ 

(Event Organizer) และการบริหารจัดการศิล ปิน (Artist Management) ทั้ ง นี ้  ช่ อง รายการ                   

JKN Dramax ซึ่งออกอากาศทางช่อง PSI 159 ไดยุ้ติการออกอากาศตัง้แต่วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 

เป็นตน้มา 

2. มีมติอนุมตัิใหเ้ปล่ียนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท จากเดิมประกอบธุรกิจผลิตรายการข่าวเก่ียวกับเศรษฐกิจ ภายใตช้ื่อ JKN CNBC 

ออกอากาศ ผ่านทางสถานีโทรทัศนใ์นระบบดิจิตอล และส่ือออนไลน ์เปล่ียนเป็นผลิตรายการข่าว

ภายใตช้ื่อสาํนักข่าวเศรษฐกิจ JKN CNBC และสาํนักข่าว JKN News ธุรกิจสถานีโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียม ประเภทเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์ช่องรายการ JKN TV และการใหบ้ริการเวลาโฆษณา (เริ่ม

ออกอากาศทาง PSI 86 ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563) 

3. มีมติอนุมัติให้ซือ้หุ้นทั้งหมดในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิรค์ จํากัด (“JKN Global 

Living”) จากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน คือ (1) นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ (2) นางสาวพิมพ์อุมา จักรา

จุฑาธิบดิ์ และ(3) นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน จาํนวนทัง้สิน้ 1,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท (ชาํระค่าหุน้แลว้ หุน้ละ 25.00 บาท) ในราคาหุน้ละ 49.00 บาท 

คิดเป็นจาํนวนเงินลงทุนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 49,000,000,000 บาท โดยบริษัทคาดว่าจะเขา้ทาํธุรกรรม

การซือ้หุน้ดงักล่าว แลว้เสรจ็ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 

4. มีมติอนุมตัิใหจ้ดัตัง้บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ชื่อบริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกัด ใหแ้ลว้เสร็จภายใน

ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 รายละเอียดดงันี ้

ชื่อบรษิัท : บรษิัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกดั 

ทนุจดทะเบียน : 34,000,000 บาท 

โครงสรา้งการถือหุน้ : บริษัทจะถือหุน้จาํนวนรอ้ยละ 51.00 ของหุน้ท่ีออกและ

จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ร่วมกับผูร้่วมลงทุนรายอ่ืนท่ีไม่ได้

เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัรษิัท 

วัตถุประสงค์ในการประกอบ

ธุรกิจ 

: ประกอบธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายเคร่ืองดื่ม 

จาํนวนเงินลงทนุ : ไม่เกิน 27,000,000 บาท 

แหล่งเงินทนุท่ีใช ้ : เงินทนุหมนุเวียนของบรษิท 

ทั้งนี ้ภายหลังจากการเข้าซือ้กิจการ และการจัดตั้งบริษัทใหม่ตามระบุข้างตน้ บริษัทจะมีบริษัทย่อย

เพ่ิมขึน้จาก 5 บรษิัทย่อย เป็น 7 บรษิัทย่อย  
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• วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 เปล่ียนแปลงตลาดรองสําหรับการซื ้อขายหลักทรัพย์ JKN จากตลาด

หลกัทรพัย ์mai เป็นเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์SET 

• วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 บรษิัทไดร้บัผลประเมินการกาํกบัดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบียนไทย (CGR) ใน

ระดบั “ดีเลิศ (5 ดาว)” จากโครงการสาํรวจการกาํกบัดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2563 ซึ่ง

จดัทาํโดยสถาบนักรรมการบรษิัทไทย โดยไดร้บัความสนบัสนนุจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 9/2563 ไดพิ้จารณาและมีมติอนมุตัิมติท่ี

สาํคญั ดงัต่อไปนี ้

1. มีมติอนมุตัิการจดัตัง้บรษิัทรว่มทนุแห่งใหม ่ของบรษิัท จาํนวน 3 บรษิัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1.1  ชื่อบรษิัท  บรษิัท เจเคเอ็น แฮรน์าว จาํกดั  

 วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้  ภายในเดือนมิถนุายน 2564 

 วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้  เพ่ือดาํเนินธุรกิจดา้นการรกัษาปัญหาดา้นเสน้ผมอย่าง

ครบวงจร 

 ทนุจดทะเบียน  10,000,000 บาท 

 โครงสรา้งการถือหุน้  บริษัทจะถือหุน้จาํนวนรอ้ยละ 70.00 ของหุน้ท่ีออกและ

จาํหน่ายแลว้ทัง้หมด ร่วมกับผูร้่วมลงทุนรายอ่ืนท่ีไม่ได้

เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัรษิัท 

 แหล่งเงินทนุท่ีใช ้  เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จาํนวนไม่เกิน 7,000,000 

บาท 

1.2  ชื่อบรษิัท     บรษิัท เจเคเอ็น วนัดี คอลเลจ จาํกดั  

 วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้    ภายในเดือนมิถนุายน 2564 

 วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้  เพ่ือดาํเนินธุรกิจสถาบนัสอนทาํอาหาร 

 ทนุจดทะเบียน  50,000,000 บาท 

 โครงสรา้งการถือหุน้  บริษัทจะถือหุ้นจาํนวนรอ้ยละ 30.00 ของหุ้นท่ีออก

และจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด ร่วมกับผูร้่วมลงทุนรายอ่ืนท่ี

ไม่ไดเ้ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัรษิัท 

 แหล่งเงินทนุท่ีใช ้  เ งิ น ทุ น ห มุ น เ วี ย น ข อ ง บ ริ ษั ท  จํ า น ว น ไ ม่ เ กิ น 

35,000,000 บาท 

1.3  ชื่อบรษิัท  บรษิัท เจเคเอ็น ออรา่ จาํกดั 

 วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้  ภายในเดือนมิถนุายน 2564 

 วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้  เพ่ือดาํเนินธุรกิจคลินิกศลัยกรรมตกแต่ง 

 ทนุจดทะเบียน  10,000,000 บาท 
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 โครงสรา้งการถือหุน้  บริษัทจะถือหุน้จาํนวนรอ้ยละ 50.00 ของหุน้ท่ีออก

และจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด ร่วมกับผูร้่วมลงทนุรายอ่ืน

ท่ีไม่ไดเ้ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัรษิัท 

 แหล่งเงินทนุท่ีใช ้  เ งิ น ทุน ห มุน เ วี ย น ข อ ง บ ริษั ท  จํา น ว น ไม่ เ กิ น 

5,000,000 บาท 

2. มีมติอนุมตัิการสละสิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนของบริษัท ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ปัจจุบนัในบรษิัท 

เจเคเอ็น ไอเอ็ม ซี จาํกัด (“JKN IMC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งหมด เพ่ือให้นางวิชุดา ณ 

สงขลา ศรียาภัย (ภายหลงัจากเขา้เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 1 หุน้ในบริษัท) จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนใน

ครัง้นีท้ัง้จาํนวน ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัท มีแผนท่ีจะร่วมทาํธุรกิจกับนางวิชดุา ณ สงขลา ศรียาภยั โดย

ผ่านการลงทนุใน JKN IMC 

3. มีมติอนุมตัิการจาํหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดของบริษัท เจเคเอ็น โนวเ์ลดจ ์จาํกัด  จาํนวน 

9,998 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวล้ะ 100 บาท (คิดเป็นจาํนวนรอ้ยละ 99.98 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและ

ชาํระแลว้) ใหแ้ก่นางอาํไพ จกัราจฑุาธิบดิ์ ซึ่งเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัท ในราคา 25,594.88 

บาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 2.56 ซึ่งใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ของบริษัท

ดงักล่าว (“ธุรกรรมการขายหุน้ JKN Knowledge”) โดยบรษิัท คาดว่าจะทาํธุรกรรมการขายหุน้ JKN 

Knowledge แลว้เสรจ็ภายในเดือนธันวาคม 2563 

ทั้งนี ้ภายหลังจากการจัดตัง้บริษัทใหม่ และการขายหุน้ JKN Knowledge ตามระบุขา้งตน้ บริษัทจะมี

บรษิัทย่อยเพ่ิมขึน้จาก 7 บรษิัทย่อย เป็น 9 บรษิัทย่อย 

2564 • วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 2/2564 มีมติท่ีสาํคญัดงันี ้

o อนุมตัิยกเลิกการจดัตัง้บริษัทร่วมทุน ทัง้ 3 แห่ง ตามท่ีไดร้บัการอนุมตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ท่ี 9/2563 เน่ืองจากบริษัท และผู้ร่วมลงทุนไม่สามารถบรรลุแนวทางและขอบเขตใน

ความร่วมมือทางธุรกิจไดอ้ย่างชดัเจน และเพ่ือใหบ้ริษัท สามารถมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจในธุรกิจ

หลกัและธุรกิจใหม่ท่ีสามารถส่งเสรมิการดาํเนินธุรกิจหลกัของบรษิัท ไดอ้ย่างเต็มท่ี ทัง้นี ้การยกเลิก

การทาํธุรกรรมดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดผลเสียหายใดๆ กับบริษัท เน่ืองจากบริษัทไม่มีภาระผูกพนัหรือ

หนา้ท่ีในการดาํเนินการใดๆ ก่อนการดาํเนินการตามเงื่อนไขบงัคบัก่อน 

o อนุมัติยกเลิกการสละสิทธิซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนของบริษัท ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ปัจจุบันใน 

JKN IMCเน่ืองจาก บริษัท ไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงในการจัดตัง้บริษัทร่วมทุนได ้จึงยกเลิกแผน

ดาํเนินการ  เพ่ิมทนุใน JKN IMC  

• วันท่ี 9 เมษายน 2564 บริษัทเผยแพร่ขอ้มลูผ่านเว็บไซดต์ลาดหลักทรพัยฯ์ เก่ียวกับการเขา้ทาํรายการ

ลงทุนในบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท ์จาํกัด ซึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ

โทรทศัน ์ช่องนิว 18 ซึ่งเป็นไปตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 3/2564 วนัท่ี 2 เมษายน 2564 

โดยการเขา้ซือ้หุน้สามัญทั้งหมดจากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมทั้งหมดของ DN (ซึ่งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน) 

จาํนวน 50,000,000 หุน้  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้ทัง้หมดของ DN รวมมลูค่า 5,000,000 บาท 

และการรับโอนสิทธิเรียกรอ้งในการรับชําระคืนเงินกู้และดอกเบีย้จากเจ้าหนี้ของ DN รวมมูลค่า 

2,381,869,335.52 บาท โดยบริษัทจะตอ้งชาํระค่าตอบแทนในการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งดังกล่าว เป็น
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จาํนวนประมาณ 1,055,000,000 บาท ใหแ้ก่เจา้หนีข้อง DN รวมเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิน้ประมาณ 

1,060,000,000 บาท 

• วันท่ี 26 เมษายน 2564 ทาํการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อของบริษัทย่อย จากเดิมชื่อ “บริษัท ดีเอ็น 

บรอดคาสท ์จาํกดั” เปล่ียนเป็นชื่อ “บรษิัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั” (“JKN Best Life”) ณ กรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และการเปล่ียนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจของ JKN Best Life จาก

เดิมประกอบธุรกิจใหบ้ริการสถานีโทรทศันด์ิจิตอลเพียงประเภทเดียว โดยปัจจุบนัไดข้ยายขอบเขตการ

ประกอบธุรกิจหลกั เป็นการใหบ้รกิารสถานีโทรทศันด์ิจิตอล และการผลิตและจาํหน่ายสินคา้เพ่ือสขุภาพ 

ความงาม และสินคา้อปุโภคบรโิภค 

• วันท่ี 30 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 มีมติอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการเสนอ              

ท่ีสาํคญัดงันี ้

o อนมุตัิการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี จาํนวน 12,741,991.70 บาท ไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายหรือ

คิดเป็นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท ประจาํปี 

2563 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 352,887,285.67 บาท ทาํให้ยอดรวมของทุนสาํรองตามกฎหมายของ

บรษิัท รวมเป็นจาํนวน 45,141,991.70 บาท 

o อนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานของบรษิัท ประจาํปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 เป็นเงินสด ในอตัรา 0.2070 บาท ต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ประมาณ 125,741,991.70 

บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท  

โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุรท่ี์ 28 พฤษภาคม 2564 และกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บั

เงินปันผล (Record Date) ในวนัองัคารท่ี 16 มีนาคม 2564 

o อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายในจาํนวน 121,499,079 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียน 60,749,539.50 บาท 

o อนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษิัท จาํนวน 2,059,916.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

390,670,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 392,730,293.50 บาท โดยการออกหุ้น

สามัญเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 4,119,832 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยจัดสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทนุไวเ้พ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษัท 

เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2568  

o อนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท สาํหรบั

รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แทนสาํนกังานสอบบญัชีรายเดิม 

o อนุมัติการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัท เพ่ือใหบ้ริษัท สามารถจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท

และประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ดโ้ดยเพ่ิมเติม หมวดท่ี 9 ขอ้ท่ี 61 

• วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 4/2564 มีมติอนมุตัท่ีิสาํคญั ดงันี ้

o อนุมัติการยกเลิกการเขา้ซือ้หุน้ทั้งหมดใน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิรค์ จาํกัด (“JKN 

Global Living”) จากผู้ถือหุ้นของ JKN Global Living คือ (1) นายจักรพงษ์ จักราจุฑาทิพย์ (2) 

นางสาวพิมพอ์ุมา จักราจุฑาธิบดิ์ และ (3) นางพิสมัย ลิขิตอาํนวย ซึ่งไดร้ับอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 โดยเห็นควรให ้JKN Best Life ซึ่ง
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เป็นบริษัทย่อยของบริษัท และปัจจุบันไดข้ยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจในส่วนของการจาํหน่าย

สินคา้เพ่ือสุขภาพและความงาม และสินคา้อุปโภคและบรโิภคแลว้ เขา้ทาํรายการซือ้เฉพาะสินคา้

คงเหลือและสินค้าระหว่างผลิต รวมถึงเคร่ืองหมายการคา้ในสินคา้เพ่ือสุขภาพและความงาม 

ตลอดจนสินคา้อุปโภคและบริโภค ทัง้หมดจาก บริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกัด และบริษัท 

เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JKN Global Living แทนการเขา้ซือ้หุน้ JKN 

Global Living  

ทั้งนี ้ สินค้าคงเหลือและสินค้าระหว่างผลิตท่ีบริษัทเข้าซื ้อนั้น เป็นประเภทสินค้าเพ่ือสุขภาพ                 

ความงาม และสินคา้เพ่ือการอุปโภคบริโภค ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีอายสิุนคา้คงเหลือไม่ตํ่ากว่า 1 ปี โดย

ซือ้ท่ีราคาตน้ทนุของสินคา้ดงักล่าว บวกรอ้ยละ 5 ของราคาตน้ทนุ เป็นจาํนวนเงิน 16,800,000 บาท 

ซึ่งเป็นการจ่ายชาํระครัง้เดียว และเป็นราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาท่ีใกลเ้คียงกบัตน้ทนุการ

ผลิตซึ่งเป็นราคาตลาด โดยส่วนเพ่ิมดังกล่าว เป็นการจ่ายชําระในลักษณะของค่าดาํเนินการ 

นอกจากนี ้ราคาการซือ้เคร่ืองหมายการคา้ท่ีเก่ียวข้องเป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมท่ีประเมินโดยผู้

ประเมินราคาอิสระ เป็นจาํนวนเงิน 11,210,000 บาท รวมเป็นราคาในการซือ้สินคา้คงเหลือ และ

สินคา้ระหว่างผลิต รวมถึงเคร่ืองหมายการคา้ ทัง้สิน้ 28,010,000 บาท และภายหลงัจากการเขา้ทาํ

รายการแลว้ JKN Global Living จะยตุิการประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับ JKN Best Life และกลุ่ม

ผูถื้อหุน้ของ JKN Global Living จะไม่ประกอบธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็นการแข่งขนักบั JKN Best Life 

o อนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จํากัด (“MNB”) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็น

โรงงานผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพแบบบรรจุขวด และให้บริการในการพัฒนาสูตร

ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลกูคา้ โดยการเขา้ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของ MNB จาํนวน 557,600 หุน้ มลูค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 100 บาท ในราคาซือ้ขายหุน้ละประมาณ 137.20 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นจาํนวนเงนิลงทนุ

รวมทัง้สิน้ 76,500,000 บาท โดยภายหลงัการเขา้ลงทุนดงักล่าว บริษัทจะถือหุน้จาํนวนรอ้ยละ 60 

ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ MNB 

• วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทไดร้ับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ัปชันของ

ภาคเอกชนไทย ประจาํไตรมาส 1/2564 ใหก้ารรบัรองเป็น “สมาชิกของแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนั ของ

ภาคเอกชนไทย” 

• วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2564  บรษิัทไดร้บัการประเมินผล 100 คะแนนเต็ม ตามโครงการการประเมินคณุภาพ

การจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ซึ่งดาํเนินการโดย สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ตามภารกิจท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• วนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 5/2564 มีมติอนุมตัิใหบ้ริษัท เจเคเอ็น 

เบสท ์ไลฟ์ จาํกัด (“JKN Best Life”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นรอ้ยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและ

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เขา้ลงทุนในบริษัท ไฮ ช็อปป้ิง จาํกัด (“HS”) ซึ่งประกอบธุรกิจใหบ้ริการผลิต

รายการโทรทศัน ์พัฒนาระบบและบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจบริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์

เพ่ือการแนะนาํและขายสินคา้ผ่านส่ือกลางหลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ (1) ช่องนาํสัญญานผ่านระบบ

ดาวเทียม (2) ระบบเคเบิล้ (3) ระบบดิจิตอล (4) ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมอ่ืน ๆ โดย HS มีบรษิัทย่อย

ท่ีถือหุน้รอ้ยละ 100 ของหุน้ทัง้หมด คือ บรษิัท ไฮ ช็อปป้ิง ทีวี จาํกดั (“HSTV”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลกัใน
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ปี ความเป็นมาและพัฒนาการทีส่าํคัญ 

การใหบ้ริการกิจการโทรทศัน ์โดย HSTV เป็นผูถื้อใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์

เพ่ือใหบ้ริการการกระจายเสียงหรือโทรทัศนส์าํหรบักิจการท่ีไม่ใชค้ล่ืนความถ่ีผ่านช่องรายการ HIGH 

SHOPPING 

รายละเอียดท่ีสาํคญัของการเขา้ลงทนุของ JKN Best Life ใน HS มีดงัต่อไปนี ้ 

(1) การเขา้ซือ้หุน้สามัญของ HS จาํนวน 27,183,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาซือ้

ขายรวมทัง้สิน้ 100 บาท จากผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท คือ บรษิัท อินทชั มีเดีย จาํกดั ทัง้นี ้ภายหลงัท่ี 

HS ดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 33,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจบุนั 

500,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 533,000,000 บาท โดยภายหลงัการเขา้ลงทนุดงักล่าว 

JKN Best Life จะถือหุ้นจํานวนร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดของ HS  

(“ธุรกรรมการซือ้หุน้เดิม”) และ 

(2) ภายใน 31 ตุลาคม 2564 หลังจากการเข้าทาํธุรกรรมการซือ้หุ้นเดิมเสร็จสิน้ HS จะเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนจาํนวนไม่เกิน 48,730,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 4,873,000 

หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดย JKN Best Life ในฐานะผูถื้อหุน้ จะเขา้จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิม

ทุนของ HS ตามสัดส่วนการถือหุน้ใน HS จาํนวนไม่เกิน 2,490,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 51 ของหุน้ทัง้หมดภายหลงัจากการเพ่ิมทนุ โดยมีมลูค่าการจองซือ้หุน้ในครัง้นี ้

ไม่เกิน 24,900,000 บาท (“ธุรกรรมการซือ้หุ้นเพิ่มทุน”)   
ทัง้นี ้ภายหลงัการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้เดิม และธุรกรรมการซือ้หุน้เพ่ิมทุนขา้งตน้ JKN Best Life จะ

ถือหุ้นสามัญใน HS จํานวนทั้งสิน้ไม่เกิน 29,673,000 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 51 ของหุ้น

ทัง้หมด รวมเป็นมลูค่าการลงทุนใน HS ทัง้สิน้ไม่เกิน 24,900,100 บาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการเข้า

ลงทุนใน HS”) ทัง้นี ้ขอ้กาํหนดและเงื่อนไขท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการเขา้ลงทุนใน HS ภายใต้

สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการเขา้ลงทนุใน HS ดงักล่าว มีดงัต่อไปนี ้ 

(1) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัเขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้ปัจจุบนัของ HS ไดแ้ก่ บริษัท 

อินทชั มีเดีย จาํกดั  และ บรษิัท ฮนุได โฮม ชอ็ปป้ิง เน็ตเวิรก์ คอรป์อเรชั่น จะดาํเนินการเพ่ิมทนุจด

ทะเบียนของ HS จาํนวน 33,000,000 บาท และจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยเพ่ิม

ทนุจากทนุจดทะเบียนเดิม 500,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 533,000,000 บาท  

(2) ภายใน 31 ตุลาคม 2564 หลังจากการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้เดิมเสร็จสิน้ และ JKN Best Life 

เขา้เป็นผูถื้อหุน้ใน HS จาํนวนรอ้ยละ 51 ของหุน้ทัง้หมดแลว้ JKN Best Life จะดาํเนินการเขา้ทาํ

ธุรกรรมการซือ้หุน้เพ่ิมทนุ และให ้HS กูย้ืมเงินเป็นจาํนวน 10,000,000 บาท โดยการเขา้ทาํสญัญา

กูย้ืมเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  

นอกจากนี ้JKN Best Life ตกลงว่า ในกรณีท่ี HS ตอ้งการเงินเพ่ิมเติมในการประกอบกิจการของ HS 

JKN Best Life ตกลงจะให ้HS กูเ้งินเพ่ิมเตมิในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท 

ทั้งนี ้การท่ี JKN Best Life ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ HS  ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภาย

หลงัจากการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้เดิมเสรจ็สิน้ ผ่านการใหเ้งินกูย้ืมจาํนวน 10,000,000 บาท และการ

ใหว้งเงินจาํนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ขา้งตน้นั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบรษิัทแต่อย่างใด 
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ปี ความเป็นมาและพัฒนาการทีส่าํคัญ 

• วันท่ี 16 กันยายน 2564 JKN Best Life ไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัของ HS จาํนวน 27,183,000 หุน้ จากผูถื้อ

หุน้เดิมของ HS คือ บริษัท อินทชั มีเดีย จาํกัด และดาํเนินการแจง้การเปล่ียนแปลงรายชื่อผูถื้อหุ้นของ 

HS กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยภายหลงัจากการเขา้ลงทนุในครัง้นี ้JKN Best Life 

ไดเ้ขา้เป็นผูถื้อหุน้จาํนวนรอ้ยละ 51 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดใน HS 

• วนัท่ี 5 ตลุาคม 2564 JKN Best Life ไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของ HS จาํนวน 2,490,000 หุน้ มลูค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 24,900,000  บาท และดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุน พรอ้มทัง้

จดแจง้การเปล่ียนแปลงรายชื่อผูถื้อหุน้ของ HS และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อเป็น บริษัท เจเคเอ็น ไฮ 

ช็อปป้ิง จาํกัด ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ในวันเดียวกัน โดย

ภายหลงัจากการเขา้ซือ้หุน้เพ่ิมทุนในครัง้นี ้ JKN Best Life จะถือหุน้ใน HS จาํนวนทัง้สิน้ 29,673,000 

หุน้ และยงัคงเป็นผูถื้อหุน้จาํนวนรอ้ยละ 51 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดใน HS 

o นอกจากนี ้สาํหรบัแผนการให ้HS กูย้ืมเงินจาํนวน 10,000,000 บาท ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2564 

ตามท่ีบริษัทไดเ้ปิดเผยสารสนเทศฉบบัลงวนัท่ี 1 กันยายน 2564 ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ นัน้ บริษัท

ขอแจง้ใหท้ราบว่า เน่ืองจาก HS ยังไม่มีความตอ้งการในการใชเ้งินทุนเพ่ิมเติมดงักล่าวในขณะนี ้

บรษิัทจึงพิจารณาขยายระยะเวลาใหกู้ย้ืมเงินจาํนวนนี ้เป็นภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2565 

• วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2564 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญ                 

ผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ในวันท่ี 28 มกราคม 2565 โดยกาํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการ

เขา้รว่มประชมุ (Record Date) ในวนัท่ี  30 ธันวาคม 2564 เพ่ือพิจารณาวาระท่ีสาํคญั ดงันี ้

o พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนชื่อบริษัท ตราประทับ หนังสือบริคณหส์นธิ และข้อบังคับของบริษัท 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงชื่อบรษิัท และตราประทบัของบรษิัท 

o พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัท เพ่ิมอีกจาํนวน 1,500 ลา้น

บาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,500 ลา้นบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 4,000 ลา้นบาท ณ ขณะใด

ขณะหน่ึง ภายใตเ้งื่อนไขและรายละเอียดท่ีกาํหนด 

อย่างไรก็ดี เพ่ือป้องกันไม่ใหก้ระบวนการเปล่ียนชื่อบริษัทส่งผลกระทบต่อแผนการดาํเนินงานของ

บริษัท ในช่วงเวลาดงักล่าว คณะกรรมการบริหารซึ่งไดร้บัการมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรษิัท 

จึงไดม้ีการจดัการประชมุคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ท่ี 11/2564 เมื่อวนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 และมีมติ

ใหย้กเลิกวาระการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 “วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนชื่อ

บริษัท ตราประทับ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลีย่นแปลงชือ่บริษัท และตราประทบัของบริษัท” ออกไปก่อน 
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1.2   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อยแบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจ ไดแ้ก่  

(1) ธุรกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตใ์นประเทศ ซึ่งเป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์ซือ้และนาํเขา้จากทัง้ในและ

ต่างประเทศ ซึ่งดาํเนินงานโดยบรษิัทและบรษิัทย่อย 

(2) ธุรกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตไ์ปยงัต่างประเทศ ซึ่งเป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์ซือ้และนาํเขา้จากทัง้

ในและต่างประเทศ และดาํเนินงานโดยบรษิัทรวมถึงการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องซีรีสจ์ากประเทศไทย ไป

ยงัประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดาํเนินงานโดยบรษิัทและบรษิัทย่อย 

(3) ธุรกิจใหบ้ริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินคา้ โดยบริษัทมีการออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์

ระบบดิจิตอล ช่อง JKN 18  ซึ่งดาํเนินงานโดยบรษิัทย่อย  

(4) ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่ ประเภทผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพ ดาํเนินงานโดยบรษิัท

ย่อย 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 

รายไดข้องบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกัตามลกัษณะธุรกิจ ไดด้งันี ้1) รายไดค้่าสิทธ์ิ ซึ่งเป็นรายไดจ้าก

ธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์2) รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร เป็นรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารเวลาเพ่ือโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์สินคา้ทางโทรทัศนร์ะบบผ่านดาวเทียมและระบบดิจิตอล และ 3) รายไดจ้ากการขาย เป็นรายไดจ้ากธุรกิจ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์โครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิัทปี  2562 - 2564 มีดงันี ้

ประเภทรายได้ ดาํเนินการโดย 

งบการเงินรวมสาํหรับปี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดค่้าสิทธิ์1 บริษัทและบริษัทย่อย  1,641.82  96.00 1,628.34      95.69  1,661.93      92.08  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ2 บริษัทย่อย  43.34  2.53 27.04        1.59  27.42        1.52  

รายไดจ้ากการขาย3 บริษัทย่อย  9.70  0.57 - - 42.51 2.35 

รวมรายได้ขายและบริการ  1,694.86  99.10 1,655.38     97.28  1,731.86     95.95  

รายไดอ้ื่น4   15.42  0.90 46.36        2.72  73.05        4.05  

รวมรายได้  1,710.28  100.00 1,701.74   100.00  1,804.91   100.00  

หมายเหต ุ 1 รายไดค่้าสิทธ์ิเป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์เกิดขึน้ในนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และ

บริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั 

 2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ เป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพันธผ่์านทางสถานีโทรทัศนร์ะบบผ่านดาวเทียม ช่อง 

JKN Dramax, สถานีโทรทัศนร์ะบบดิจิตอล ซึ่งบริษัทซือ้จากสถานีโทรทัศนร์ะบบดิจิตอล และจากรายการข่าวท่ีผลิตโดยสถานีข่าวของบริษัท

ย่อย ภายใตช่ื้อ JKN-CNBC และ JKN NEWS รายไดจ้ากการให้บริการเป็นรายไดจ้ากการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรบัปี 

2562-2563 , สาํหรับ ปี 2564 รายไดจ้ากการให้บริการ เป็นรายไดจ้ากการให้เช่าเวลาดาํเนินรายการและให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธสิ์นคา้ โดยบริษัทมีการออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล ช่อง JKN 18 ซึ่งดาํเนินโดยบริษัทย่อย 

 3 รายไดจ้ากการขาย เป็นรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์ปี 2562 เช่น ผลิตภณัฑป์ระเภทโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์(Home Entertainment Product) 

DVD Blu-ray และสินคา้ Box set เป็นตน้ ปี 2664 ไดแ้ก่ ประเภทผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสขุภาพ 

 4 รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่านายหนา้ในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายคอนเทนต ์กาํไรจากอัตราแลกเปล่ียน และรายไดอ่ื้นท่ีไม่เกี่ยวกับ

ธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายคอนเทนต ์การใหบ้ริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์และการขายผลิตภณัฑ ์ทัง้นี ้ไม่รวมรายไดท้างการเงินท่ี

แสดงรายการเป็นรายไดท้างการเงินแยกออกจากรายไดอ่ื้นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม ่
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จากโครงสรา้งรายได ้รายไดค้่าสิทธ์ิถือเป็นรายไดห้ลกัของบริษัท โดยคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 92 - 98 ของ

รายไดร้วมในแต่ละงวด และเน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบริษัทสามารถเผยแพร่ไดห้ลายช่องทาง ดงันัน้ โครงสรา้งรายได ้

ค่าสิทธิ์สามารถแบ่งตามช่องทางการเผยแพรค่อนเทนตท่ี์ใหแ้ก่ลกูคา้ ดงันี ้

ช่องทางการเผยแพร่คอนเทนต ์

งบการเงินรวมสาํหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ให้สิทธ์ิเผยแพร่เพียงหน่ึงช่องทาง       

DTT 289.83 17.65      184.83  11.35       293.66  17.67  

Cabsat 163.22 9.94      123.65  7.59       173.76  10.46  

VOD 697.49  42.48         64.17  3.94         25.31  1.52  

Home - - - - - - 

Ancillary 0.32 0.02 - - - - 

รวม 1,150.86  70.10     372.65  22.89     493.73  29.65  

ให้สิทธ์ิเผยแพร่มากกว่าหน่ึงช่องทาง       

DTT / Cabsat  240.89   14.67           4.03  0.25           454.52  27.35  

DTT / Cabsat / VOD  21.76   1.33       327.70  20.12       7.50  0.45  

DTT / Cabsat / Home / Cinema  1.74   0.11  - - - - 

DTT / Cabsat / VOD / Home / Cinema  0.46   0.03  - - - - 

DTT / Cabsat / VOD / Home / Ancillary  -   -           0.36  0.02  - - 

DTT / VOD  -   -       240.56  14.77       82.11  4.94  

Cabsat / VOD 207.90  12.66       683.04  41.95       625.07  37.61  

Home / VOD  18.22   1.11  - - - - 

รวม 490.96           29.90   1,255.69  77.11   1,169.20  70.35  

รวมรายได้  1,641.82   100.00   1,628.34  100.00   1,661.93  100.00  

หมายเหต:ุ  ความหมายของอกัษรย่อเกี่ยวกบัช่องทางการเผยแพร ่

 DTT หมายถึง สถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล 

 Cabsat หมายถึง สถานีโทรทศันร์ะบบเคเบิลและระบบผ่านดาวเทียม 

 Home หมายถึง ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์เช่น แผ่น DVD, Blu-ray 

 VOD หมายถึง ระบบช่องสญัญาณทางอินเตอรเ์น็ต หรือระบบวิดีโอออนดีมานด ์

 Ancillary หมายถึง ยานพาหนะ เช่น เครื่องบิน 

 Cinema หมายถึง โรงภาพยนตร ์
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

 ธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย มี 4 ธุรกิจ ซึ่งแต่ละธุรกิจสามารถแบ่งสายผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารไดด้งันี ้

1.2.2.1  ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละการใหบ้ริการ 

ธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย มี 4 ธุรกิจ ซึ่งแต่ละธุรกิจสามารถแบ่งสายผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารไดด้งันี ้

1. ธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตใ์นประเทศ 

ธุรกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์คือ การจาํหน่ายสิทธิ์ในคอนเทนต ์เช่น คอนเทนตซ์ีรีส ์ละคร 

ภาพยนตร ์สารคดีเป็นตน้ ใหก้ับผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการเผยแพร่คอนเทนต ์(Business to Business – B2B) เช่น 

บรษิัทท่ีประกอบธุรกิจสถานีโทรทศันท์ัง้ระบบดิจิตอล และระบบผ่านดาวเทียม (Satellite) ในประเทศบรษิัทผูป้ระกอบธุรกิจโรง

ภาพยนตแ์ละบริษัทผูป้ระกอบธุรกิจ VOD ซึ่งบริษัทเหล่านีจ้ะนาํคอนเทนตข์องบริษัทไปเผยแพร่ หรือออกอากาศใหก้ับผูช้ม

คอนเทนตผ่์านทางช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางช่องโทรทัศน ์และOnline เป็นตน้ และในการใหสิ้ทธิ์แก่ลูกคา้เป็นการใหสิ้ทธิ์เพ่ือ

เผยแพร่ไดห้ลายช่องทาง เช่น การใหสิ้ทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธิ์คอนเทนตแ์ก่ลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน ์ใหเ้ผยแพร่ไดท้ัง้

ทางสถานีโทรทศันข์องตนเอง และเผยแพรท่างระบบออนไลนข์องสถานี เป็นตน้ สาํหรบัลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์จาํหน่ายในประเทศ

ไทยเป็นแบบสาํเรจ็รูป คือ ผ่านการแปลและพากยเ์สียงเป็นภาษาไทย (Localization) ซึ่งบรษิัทใหค้วามสาํคญัในเร่ืองคณุภาพ

ของการทาํ Localization และมีการตรวจสอบคอนเทนตท่ี์ส่งใหล้กูคา้ เพ่ือใหล้กูคา้สามารถนาํไปออกอากาศไดท้นัที โดยธุรกิจ

ใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์ป็นธุรกิจท่ีดาํเนินงานโดยบรษิัท 

2. ธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตใ์นต่างประเทศ 

ในปี 2561 บริษัทไดข้ยายธุรกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตไ์ปยงัต่างประเทศ โดยมีการจาํหน่าย

ลิขสิทธิ์ในคอนเทนต ์เช่น คอนเทนตซ์ีรีส ์ละคร ภาพยนตร ์สารคดีเป็นตน้ ใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแพรค่อน

เทนต ์(Business to Business - B2B) เช่น บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนท์ั้งระบบดิจิตอล และระบบผ่านดาวเทียม 

(Satellite), บริษัทผูป้ระกอบธุรกิจโรงภาพยนต,์ บริษัทผูป้ระกอบธุรกิจ VOD และบริษัทผูป้ระกอบธุรกิจเป็นตวัแทนในการจดั

จาํหน่ายลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ  ซึ่งบริษัทเหล่านีจ้ะนาํคอนเทนตข์องบริษัทไปเผยแพร ่หรือออกอากาศใหก้บัผูช้มคอนเทนต์

ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางช่องโทรทัศน ์และOnline เป็นตน้ และในการใหสิ้ทธิ์แก่ลูกคา้เป็นการใหสิ้ทธิ์เพ่ือเผยแพร่ได้

หลายช่องทาง เช่น การให้สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แก่ลูกคา้ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ ให้เผยแพร่ไดท้ั้งทาง

สถานีโทรทศันข์องตนเอง และเผยแพรท่างระบบออนไลนข์องสถานี เป็นตน้ โดยลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์จาํหน่ายไปยงัต่างประเทศ

จะไม่การทาํ Localization  

และในปี 2561 เช่นเดียวกัน บริษัทไดเ้ริ่มพัฒนาธุรกิจในการเป็นตัวแทนจัดจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตจ์าก

ประเทศไทยไปยงัต่างประเทศ ซึ่งไดด้าํเนินการภายใตก้ลุ่มธุรกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตลิ์ขสิทธ์ิคอนเทนต ์

โดยบรษิัทไดร้บัสิทธิในการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตแ์ตเ่พียงผูเ้ดียวจากเจา้ของสิทธิในประเทศไทย (ทีวีดิจิตอล

ช่องหน่ึง) เพ่ือไปจาํหน่ายในต่างประเทศทั่วโลกยกเวน้บางประเทศท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา โดยบริษัทจะดาํเนินการแปลบทเป็น

ภาษาองักฤษ เพ่ือส่งมอบต่อใหก้บัลกูคา้ในต่างประเทศ  

ทั้งนี ้ลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ให้บริการและจาํหน่ายภายในประเทศ ปัจจุบันของบริษัทแบ่งเป็น 8 กลุ่มตามลักษณะ

รายการ รวมถึงเนือ้หาและแหล่งท่ีมาของลิขสิทธิ์คอนเทนต ์มีรายละเอียดดงันี ้
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1) เจเคเอ็น ออริจินอล (JKN Originals) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนตก์ลุ่ม JKN Originals เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตภ์ายใต้

กรรมสิทธิ์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยปัจจุบันประกอบด้วยลิขสิทธิ์คอนเทนต์ประเภทสารคดีเฉลิมพระเกียรติ 

พระบรมวงศานุวงศ ์ซึ่งบริษัทไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสาํนักพระราชวังในการจัดทาํร่วมกับ เนชั่นแนล  

จีโอกราฟฟิค (National Geographic) อาทิเช่น สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (My Queen – พระราชินีของเรา) และสารคดีเพ่ือเผยแพรพ่ระ

ราชประวัติ พระราชกรณียกิจและราํลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

(My King - ในหลวงของเรา...ความสขุ ความทรงจาํ นิรนัดร)  

นอกจากนีย้ังมีอภิมหาโปรเจคซีร่ีสส์ุดยิ่งใหญ่อลังการ สยามรามเกียรติ์ (The Prince of Ayodhya) นาํเสนอ

เร่ืองราวของวรรณกรรมสดุคลาสสิค “รามเกียรติ์” ในแบบฉบบัท่ีรว่มสมยัถ่ายทอดดว้ยการเล่าเร่ืองแบบสมยัใหม่ เพ่ือใหเ้ขา้ถึง 

ผูช้มทกุเพศทกุวยั โปรดกัชั่นยิ่งใหญ่จากผูส้รา้งสีดาราม ทัง้นีโ้ปรเจคส่วนนีอ้ยู่ระหว่างการเตรียมจดัสรา้ง โดยคาดว่าจะเริ่มการ

ถ่ายทาํภายหลงัจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 คล่ีคลายลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากบริษัท 

2) เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนตก์ลุ่ม Asian Fantasy เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตป์ระเภท 

ซีรีส ์ละคร และภาพยนตร ์จากประเทศในภมูิภาคเอเชีย อาทิเช่น ประเทศเกาหลีใต ้อินเดีย ฟิลิปปินส ์จีน เป็นตน้ ลิขสิทธิ์กลุ่ม

นีเ้ป็นหน่ึงในกลุ่มลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์มีความตอ้งการจากลูกคา้มากท่ีสุด ลิขสิทธิ์กลุ่ม Asian Fantasy ของบริษัทท่ีจาํหน่าย

ใหแ้ก่ลูกคา้ และเป็นท่ีรูจ้ักของผูช้มคอนเทนตใ์นประเทศ เช่น ซีรีสอิ์นเดียเร่ือง New Hanuman : Kahat Hanuman Jai Shri 

Ram (หนมุาน มหาเทพวานร) ซีรีสอิ์นเดียเร่ือง Shrimad Bhagwat Mahapuran (พระกฤษณะ นางรธา ตาํนานมหาเทพ) ซีรีส์

อินเดียเร่ือง Molkki (ภาวี  เจา้สาวสั่งจอง) ซีรีสอิ์นเดียเร่ือง Naggin 6  ภาพยนตเ์ร่ือง Confession Of Pain (คู่เดือด เฉือนคม) 

ภาพยนตเ์ร่ือง The Banquet (ศกึสะทา้นภพสยบบลัลงักม์งักร) ภาพยนตรเ์ร่ือง Kingdom (2019) (สงครามบลัลงักผ์งาดจิ๋นซี) 

ภาพยนตรเ์ร่ือง The Sniper  (ล่าเจาะกะโหลก) เป็นตน้ 
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ท่ีมา: ขอ้มลูจากบริษัท 

3) ฮอลลีวูด ฮิต (Hollywood Hit) : ลิขสิทธิ์คอนเทนตก์ลุ่ม Hollywood Hit เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตซ์ีรีสแ์ละ 

ภาพยนตรจ์ากประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นหลัก โดยเป็นลิขสิทธิ์คอนเทนซีรีส ์ภาพยนตรป์ระเภทแอคชั่น สืบสวน 

สอบสวน และแฟนตาซี เป็นหลกั ซีรีสแ์ละภาพยนตรก์ลุ่ม Hollywood Hit ของบริษัทซึ่งเป็นท่ีรูจ้กัของผูช้มในประเทศ อาทิเช่น 

The Karate Kid  Conan  S.W.AT. เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากบริษัท 

ตัวอย่างลิขสทิธิ์ Hollywood Hit 



 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  33 

 

4) ไอ เมจิค ดิโปรเจค (I-Magic The Project) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนตก์ลุ่ม I-Magic The Project เป็นลิขสิทธ์ิ คอน

เทนตป์ระเภทสารคดีสัตวโ์ลก สารคดีธรรมชาติ สารคดีเชิงประวตัิศาสตร ์และสารคดีชีวประวตัิบุคคลสาํคญัระดบัโลก โดย

ลิขสิทธ์ิกลุ่ม I-Magic The Project บริษัทซือ้และนาํเขา้จากผูผ้ลิตสารคดีท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลก อาทิเช่น ดิสคฟัเวอร่ี แชนแนล 

(Discovery Channel) เนชั่นเนล จีโอกราฟฟิค (National Geographic) บีบีซี (BBC) เป็นตน้ ทั้งนี ้ ลิขสิทธ์ิคอนเทนตก์ลุ่ม  

I-Magic The Project ท่ีบริษัทได้รับสิทธ์ิและเป็นท่ีรู ้จัก เช่น Last day of dinosaurs (Discovery Channel), พระพุทธเจ้า 

(BBC) Great Migration, My Brilian Brain, สงครามโลกครัง้ท่ี 2 (Inside the World War II), Last Days of Osama Bin Laden 

ของดิสคฟัเวอร่ี แชนแนล (Discovery Channel) รวมไปถึสารคดีจากผูผ้ลิตอ่ืนๆ ซึ่งมีคณุภาพดี และเป็นท่ีชื่นชอบของผูช้ม เช่น 

อศัจรรยโ์ลกตะลงึ (Beautiful Planet), อศัจรรยแ์ห่งชีวิต (Life Stories) เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา: ขอ้มลูจากบริษัท 
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5) คิดส ์อินสไปร ์(Kids Inspired) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนตก์ลุ่ม Kids Inspired เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตป์ระเภทการต์นู

ต่างประเทศ โดยเนน้ผูช้มกลุ่มเด็กเป็นหลัก ลิขสิทธิ์กลุ่ม Kids Inspired ท่ีบริษัทไดร้บัสิทธ์ิและเป็นท่ีรูจ้กั อาทิเช่น STUART 

LITTLE, THE SMURFS, MONSTER HOUSE, THE PIRATES! BAND OF MISFITS เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากบริษัท 

6) มิวสิค สตาร์ พาเหรด (Music Star Parade): ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม Music Star Parade เป็นลิขสิทธ์ิ 

คอนเทนตจ์ากเพลงประกอบภาพยนตรซ์ีรีสจ์ากอินเดีย ฟิลิปปินส ์และลิขสิทธ์ิคอนเทนตจ์ากเพลงประกอบภาพยนตรโ์ฆษณา 

เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากบริษัท 

ตัวอย่าง ลขิสทิธิ์คอนเทนต ์Kids Inspired 
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7) นิวส ์(News): ลิขสิทธิ์คอนเทนตก์ลุ่ม News เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนตป์ระเภทรายการข่าว โดยสถานีข่าว JKN-

CNBC เช่น รายการ SQUAWK BOX  HALFTIME REPORT The CNBC Conversation  MANAGING THAILAND  พลิกทนั

โลก  และ จากสถานีข่าว JKN18 เช่น เป็นเร่ืองใหญ่ ก๊วนสาวเล่าเร่ือง ตีข่าวเล่าใหญ่ เป็นตน้ 

 
ตัวอย่างลิขสทิธิค์อนเทนต ์News 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากบริษัท  

8) ซุปเปอร์โชว ์(SuperShow) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนตก์ลุ่ม Super show เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนตร์ายการท่ีมีเนือ้หา 

สาระ ความบนัเทิง เก่ียวกับการไลฟ์สไตล ์การใชช้ีวิต การใหแ้ง่คิด มมุมองต่างๆ รวมถึง รายการประกวด แข่งขนัต่างๆ อาทิ

เช่น รายการ Project Runway  Max Muay Thai เป็นตน้ 

ตัวอย่างลิขสทิธิค์อนเทนต ์Supershow 
 

 

 

 

 

 ท่ีมา: ขอ้มลูจากบริษัท 
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บริษัทบันทึกลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนในงบการเงินของบริษัทและ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมี

จาํนวนคอนเทนตป์ระมาณ 2,455 คอนเทนต ์และมีมลูค่าคงเหลือสทุธิ เท่ากบั 3,465.20 ลา้นบาท รายละเอียดแยกตามแต่ละ

กลุ่มดงันี ้
 

ประเภท มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

1. เจเคเอ็นออรจิินอล (JKN Original)          29.85  

2. เอเชยีนแฟนตาซี (Asian Fantasy)     2,634.79  

3. ฮอลลิวดูฮติ (Hollywood Hit)        571.64  

4. ไอเมจิค ดิโปรเจค (I-Magic The Project)          103.60  

5. คิดสอิ์นสไปร ์(Kids Inspired)          18.47  

6. มิวสิคสตาร ์พาเหรด (Music Star Parade)            3.41  

7. นิวส ์(News) 0.01    

8. ซุปเปอรโ์ชวแ์ละซีซั่นนอลไฮไลท ์(Super Show & Seasonal Highlight)             103.43  

รวม     3,465.20  

ที่มา: ขอ้มลูจากบริษัท 

สิทธ์ิคอนเทนตท์ัง้ 8 ประเภทของบริษัทปัจจบุนัมีการจาํหน่ายใหล้กูคา้เพ่ือนาํไปออกอากาศ และเผยแพร่ ในรูปแบบ

ต่าง ๆ 5 รูปแบบ คือ 1) เพ่ือออกอากาศทางสถานีโทรทัศนร์ะบบดิจิตอล (DTT : Digital Terrestrial) 2) เพ่ือออกอากาศทาง

สถานีโทรทศันร์ะบบเคเบิลและระบบผ่านดาวเทียม (Cable & Satellite) 3) เพ่ือผลิตและจาํหน่ายในรูปแบบโฮมเอ็นเตอรเ์ทน

เมน้ต ์(Home Entertainment) เช่น แผ่น DVD, Blu-ray 4) เพ่ือออกอากาศทางระบบช่องสญัญาณทางอินเตอรเ์น็ต หรือระบบ

วิดีโอ ออนดีมานด ์(VOD : Video On Demand) 5) เพ่ือฉายทางโรงภาพยนตร ์และ 6) เพ่ือผลิตและจาํหน่ายในรูปแบบสินคา้

และผลิตภณัฑ ์(Merchandise) 

รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์ป็นรายไดห้ลกัของบรษิัท โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 96.00 

รอ้ยละ 95.69 และรอ้ยละ 92.08 ของรายไดร้วมสาํหรบัปี  2562 - 2564 ตามลาํดบั  

3. ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธส์ินค้าทางสถานีโทรทัศน ์

ธุรกิจใหบ้ริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธค์ือ การใหล้กูคา้ซือ้ช่วงเวลาในสถานีโทรทศันเ์พ่ือใชใ้นการ

ประชาสัมพันธ์สินคา้ของลูกคา้ หรือเพ่ือออกอากาศรายการของลูกคา้ โดยตัง้แต่ปี 2564 ช่วงเวลาท่ีจาํหน่ายเป็นเวลาจาก 

สถานีโทรทศันด์ิจิตลั “ช่อง JKN 18” ซึ่งเป็นสถานีโทรทศันท่ี์บรษิัทย่อย (บรษิัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั หรือ JKN Best Life

) ไดร้บัสิทธิ์ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์จากสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)  

ธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ด ําเนินการโดยบริษัทย่อยสําหรับประเภทเวลา 

ท่ีใหบ้ริการมีทัง้หมด 3 รูปแบบ ซึ่งแบ่งตามจาํนวนเวลาในการออกอากาศ คือ 1) โฆษณาในรูปแบบหนังโฆษณา หรือ ทีวีซี 

(TVC : Television Commercial) และสปอต (Spot) 2) โฆษณาในรูปแบบสกู๊ป (Scoop) และ3) โฆษณาในรูปแบบรายการ

แนะนาํสินคา้และบรกิาร (Direct sale) ซึ่งเวลาท่ีใหบ้รกิารทัง้ 3 รูปแบบ มีโดยมรีายละเอียดดงันี ้
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ประเภทโฆษณา รายละเอียด 

TVC และ Spot ใหบ้รกิารเวลาโฆษณา ระยะเวลา 15 - 120 วินาที เพ่ือออกอากาศ หรือโฆษณาผลิตภณัฑ์

ในระหว่างช่วงต่อของรายการ หรือในระหว่างรายการ 

สกู๊ป (Scoop) ใหบ้รกิารเวลาโฆษณา ระยะเวลา 2 - 5 นาที เพ่ือออกอากาศ หรือโฆษณาผลิตภณัฑ ์โดย

ใหม้ีผูด้าํเนินรายการ อาทิเช่น เจา้ของผลิตภณัฑ ์นกัแสดง เป็นตน้ 

รายการแนะนําสินค้าและ

บรกิาร (Direct sale) 

ใหบ้ริการเวลาเพ่ือขายตรงหรือแนะนาํสินคา้และบริการ ระยะเวลา 25 - 30 นาทีโดยมีผู้

ดาํเนินรายการเพ่ือคอยแนะนาํสินคา้หรือผลิตภัณฑต์ลอดรายการ เช่น รายการแนะนาํ

สินคา้ โอ-ชอปป้ิง (O-shopping) ทรูซีเล็ค (True select) และทีวีไดเรค็ (TV direct) เป็นตน้ 

โฆษณาท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน ์JKN18 ทางลกูคา้หรือเจา้ของผลิตภณัฑเ์ป็นผูจ้ดัทาํ หรือผลิตเอง โดย

บริษัทย่อยใหบ้ริการเพียงจดัเรียงออกอากาศตามเวลาท่ีตกลงยกเวน้รายการของ JKN Best Life ท่ีจะผลิต และ ควบคุมการ

ผลิต โดยทีมงานของ JKN Best Life เอง 

รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.53 รอ้ยละ 1.59 และ

รอ้ยละ 1.52 ของรายไดร้วมสาํหรบัปี  2562 – 2564 ตามลาํดบั  

 

4. ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภัณฑ ์ 

ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ตัง้แต่ปี 2564 เป็นธุรกิจท่ีดาํเนินการโดยบรษิัทย่อย 2 แห่ง คือ  

1. JKN Best Life ผลิตภัณฑท่ี์จาํหน่ายไดแ้ก่ ผลิตภัณฑเ์สริมความงามและสุขภาพ ไดแ้ก่ C-TRIA, V-Allin, 

Fish Cap, Olig Fiber, Prima Collagen, Instinct, Herb Cordy, Hair Now, Anne Skin, Anjoy Baby ผลิตภณัฑต์่างๆ ท่ีผลิต

ภายใตธุ้รกิจนี ้บริษัทจ้างบริษัทภายนอก (outsource) เป็นผู้ผลิต และมีพนักงานของบริษัทคอยตรวจสอบคุณภาพและ

จาํหน่าย 

ตัวอย่างผลติภัณฑข์องบริษทั 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากบริษัท 

2. บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกัด (JKN MNB) ผลิตภัณฑ์ท่ีจาํหน่ายไดแ้ก่ เคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ ไดแ้ก่ 

Cupid Herb Max, Cupid Tiger X, Cupid Dragon X  ผลิตภณัฑต์่างๆ ท่ีผลิตภายใตธุ้รกิจนี ้ทาํการว่าจา้งบรษิทั เอ็มเอ็น เบฟ

เวอเรจ จาํกดั (MN Bev.) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทเป็นผูผ้ลิตและควบคมุคณุภาพ 
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ตัวอย่างผลติภัณฑข์องบริษทั 
 

 

 

 

 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากบริษัท 

รายไดจ้ากธุรกิจจาํหน่ายผลิตภัณฑ ์คิดเป็นสัดส่วน รอ้ยละ  2.33,  รอ้ยละ 0.00 และรอ้ยละ 2.36 ของรายไดร้วม

สาํหรบัปี 2562 - 2564 ตามลาํดบั โดยรายไดจ้าํหน่ายผลิตภณัฑใ์นปี 2562 เป็นผลิตภณัฑป์ระเภท 1) โฮมเอ็นเตอรเ์ทนตเ์มน้ท ์

(Home Entertainment) อาทิเช่น DVD, Blu-ray, Box set เป็นตน้ และ 2) ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น เสือ้โครงการต่างๆ เป็นตน้ โดย

ในปี 2563 บรษิัทไม่มีรายไดจ้ากธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

บรษิัทมีรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจและมีลกูคา้รายใหญ่ในปัจจบุนัดงัต่อไปนี ้

รายชื่อลูกค้า ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บจก. อาร.์เอส. เทเลวชิั่น สถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอลทีวี 

บจก. มีเดยีกราวด ์ ตวัแทนจดัหาลิขสิทธิคอนเทนทใ์หส้ถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอลทีวี 

บมจ. ทีวีไดเรค็ จาํหน่ายสินคา้ในลักษณะ Home Shopping และสถานีโทรทัศนร์ะบบ

เคเบิลและดาวเทียม  

บจก. นิววนั แอดเวอรไ์ทซิง่ ตัวแทนจัดหาลิขสิทธิคอนเทนท์ให้สถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิลและ

ดาวเทียม 

บจก. ยไูนเต็ด สตดูิโอ ตัวแทนจัดหาลิขสิทธิคอนเทนทใ์ห้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทีวีและ

ใหบ้รกิาร VOD 

The Go Quest Modulus Media Fze ตวัแทนจดัหาลิขสิทธิคอนเทนทเ์พ่ือเผยแพรท่กุช่องทางในต่างประเทศ 

Hongmin Content Enterrainment ตวัแทนจดัหาลิขสิทธิคอนเทนทเ์พ่ือเผยแพรท่กุช่องทางในต่างประเทศ 

BEYOND DREAM MULTIMEDIA LIMITED ตวัแทนจดัหาลิขสิทธิคอนเทนทเ์พ่ือเผยแพรท่กุช่องทางในต่างประเทศ 

Orient Content Distribution B.V. ตวัแทนจดัหาลิขสิทธิคอนเทนทเ์พ่ือเผยแพรท่กุช่องทางในต่างประเทศ 

SKYLINKS GLOBAL SDN BHD ตวัแทนจดัหาลิขสิทธิคอนเทนทเ์พ่ือเผยแพรท่กุช่องทางในต่างประเทศ 

Arait Multimedia International ตวัแทนจดัหาลิขสิทธิคอนเทนทเ์พ่ือเผยแพรท่กุช่องทางในต่างประเทศ 

BETA FILM GMBH ตวัแทนจดัหาลิขสิทธิคอนเทนทเ์พ่ือเผยแพรท่กุช่องทางในต่างประเทศ 

1.2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

บริษัทมุ่งเนน้เพ่ือเป็นผูน้าํในการใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์และดว้ยประสบการณข์องผูบ้ริหารของ

บริษัทท่ีมีความรูแ้ละประสบกาณใ์นธุรกิจลิขสิทธิ์คอนเทนต ์และมีความเขา้ใจในความนิยมของผูช้มคอนเทนตใ์นประเทศ

ส่งผลใหลิ้ขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บริษัทเลือกซือ้และใหบ้ริการในปัจจุบนัหลายรายการเป็นท่ีนิยมและตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ทัง้

ลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน ์(เช่น ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศนก์องทพับกช่อง 5 (ททบ.5) ช่องทรูโฟรย์ู (True4U) 
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สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ช่องเวิร ์คพอยท์ (Workpoint) ช่องโมโน 29 (MONO29) เป็นต้น) ลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจ Home 

Entertainment (เช่น บรษิัท บมูเมอแรง ออนไลน ์จาํกดั (Boomerang) และลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้รกิาร VOD เป็นตน้ 

และเพ่ือใหลิ้ขสิทธิ์คอนเทนตข์องบริษัทเป็นท่ีนิยมอย่างต่อเน่ืองและเป็นผูน้าํในการใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์

คอนเทนต ์บรษิัทจึงมีการกาํหนดกลยทุธท์างการตลาด ดงันี ้

1. กลยุทธด์้านการตลาด 

1.1 กลยุทธด์้านผลิตภัณฑ ์

1) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์

เพ่ือเป็นผูน้าํในการใหบ้รกิารลิขสิทธิ์คอนเทนต ์บรษิัทจึงมุ่งเนน้ในการเลือกซือ้และนาํเขา้ลิขสิทธิ์คอนเทนต์

ใหม้ีความหลากหลาย และครอบคลมุความตอ้งการของลกูคา้ท่ีตอ้งการซือ้คอนเทนตท่ี์เหมาะสมกับผูช้มคอนเทนตใ์นประเทศ

ทุกเพศทุกวยั ลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บริษัทใหบ้ริการและจาํหน่ายจึงมีถึง 8 ประเภท คือ (1) เจเคเอ็น ออริจินอล (JKN Original) 

(2) เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) (3) ฮอลลีวูดฮิต (Hollywood Hit) (4) ไอ เมจิค ดิโปรเจค (I-Magic The Project) (5) 

คิดส ์อินสไปร ์(Kids Inspired) (6) มิวสิค สตาร ์พาเหรด (Music Star Parade) (7) นิวส ์(News) และ(8) ซุปเปอรโ์ชว ์(Super 

Show) อีกทัง้ลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบริษัทเป็นคอนเทนตแ์บบสาํเร็จรูป ท่ีผ่านการตดัต่อ แปลและพากยเ์สียงเรียบรอ้ย ลกูคา้

สามารถนาํออกอากาศทางสถานีโทรทัศนข์องตนเอง ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลาหรือค่าใชจ้่ายในการจดัทาํคอนเทนตใ์หพ้รอ้ม

เพ่ิมเติม 

ดว้ยความหลากหลายและการเป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตแ์บบสาํเรจ็รูป ส่งผลใหบ้รษิัทสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องลูกคา้แต่ละกลุ่มไดต้่อเน่ืองและครบวงจร เพราะลูกคา้ของบริษัท สามารถเลือกซือ้ลิขสิทธ์ิ

หลากหลายประเภทในการซือ้กบับริษัทเพียงครัง้เดียว เช่น ลกูคา้สามารถซือ้ไดท้ัง้ซีรีสอิ์นเดีย เกาหลี Hollywood และสารคดี

พรอ้มกนัในคราวเดียว ดว้ยกลยทุธด์งักล่าวจงึเป็นเหตผุลท่ีลกูคา้ของบรษิทัเลือกซือ้ลิขสิทธิ์คอนเทนตจ์ากบรษิัทแทนการตดิตอ่

ขอซือ้จากเจา้ของลิขสิทธ์ิเน่ืองจากสามารถเลือกซือ้คอนเทนตไ์ดแ้บบเดียว ไม่สามารถเลือกไดห้ลากหลายประเภทเช่นเดียวกบั

ของบรษิัท 

2) ทันต่อกระแสนิยมและความต้องการของผู้ชม 

เพ่ือให้ทราบถึงกระแสความนิยมและความต้องการของผู้ชมคอนเทนต์ บริษัทมีการว่าจ้างบริษัท  

เดอะนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด (“AGB Neilson”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดเรตติ ้งรายการและ

สถานีโทรทศัน ์ในการทาํหนา้ท่ีวดัเรตติง้ความนิยมของผูช้มคอนเทนตข์องบริษัทท่ีออกอากาศในสถานีโทรทศันช์่องรายการ 

JKN 18 รวมถึงฝ่ายบริหารของบริษัทมีการติดตามเรตติง้ความนิยมของคอนเทนตข์องบริษัทท่ีออกอากาศในสถานีโทรทศัน์

ช่องอ่ืนๆ  

นอกจากการว่าจา้ง AGB Neilson เพ่ือวัดเรตติง้คอนเทนตแ์ลว้  ฝ่ายบริหารของบริษัทใหค้วามสาํคญัต่อ

กระแสนิยมระดบัสากลเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการคดัเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนตส์าํหรบัจาํหน่ายและใหบ้รกิารในประเทศ โดยฝ่าย

บริหารมีการเขา้ชมงานแสดงลิขสิทธิ์คอนเทนตร์ะดับสากลเป็นประจาํ งานแสดงลิขสิทธิ์ท่ีฝ่ายบริหารเขา้ชม อาทิเช่น งาน 

MIPCOM (งานแสดงลิขสิทธิ์คอนเทนตภ์าพยนต ์สารคดี ระดบัสากลท่ีจดั ณ ประเทศฝรั่งเศส) BCM (งานแสดงคอนเทนตท่ี์จดั 

ณ ประเทศเกาหลีใต)้ Busan International Film Festival (งานแสดงคอนเทนตท่ี์จัด ณ ประเทศเกาหลีใต)้ เป็นตน้ และแม้

ในช่วงปีท่ีผ่านมาจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อทั่วโลกไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศได ้ทาง

บรษิัทก็เขา้รว่มงานในรูปแบบออนไลน ์(Virtual Exhibition) 
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การใหค้วามสาํคญัต่อกระแสนิยมและความตอ้งการของผูช้มทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นกลยุทธ ์

ท่ีส่งผลใหลิ้ขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบรษิัทเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มลกูคา้อย่างสมํ่าเสมอ 

 

 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากบริษัท 

3) ลิขสิทธิ์คอนเทนตท์ีมี่เอกลักษณภ์ายใต้สิทธิ์ของบริษัท 

นอกจากการซือ้และนาํเขา้ลิขสิทธิ์คอนเทนตจ์ากต่างประเทศ บริษัทมีการผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์เป็นสิทธิ์

ของบรษิัทแต่เพียงบรษิัทเดียว เช่น ลิขสิทธิ์คอนเทนตส์ารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานวุงศ ์เร่ือง My Queen –พระราชินี

ของเรา และเร่ือง My King-ในหลวงของเรา...ความสขุ ความทรงจาํ นิรนัดร เป็นตน้ โดยอยู่ภายใตก้ลุ่ม JKN Original ทัง้นี ้ณ 

ปัจจบุนัลิขสิทธิ์คอนเทนตภ์ายใตก้ลุ่ม JKN Original ของบรษิัทเป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บรษิัทไดร้บัพระบรมราชานญุาตในการ

ผลิตและจัดจาํหน่ายแต่เพียงเจา้เดียว สาํหรบัผลิตภัณฑท่ี์ผลิตจากลิขสิทธิ์คอนเทนต ์JKN Original มีความเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัและวางจาํหน่ายในรา้นคา้ท่ีบรษิัทอนญุาตเท่านัน้  

ผลิตภัณฑจ์ากลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์JKN Original ไดร้บัการออกแบบโดยฝ่ายบริหารและทีมงานของบริษัท

ทัง้นี ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตแ์ละสินคา้กลุ่มนีจ้ะผ่านการตรวจสอบคุณภาพในทุกขัน้ตอนตัง้แต่การวางโครงเร่ือง คดัเลือกทีมงาน

ถ่ายทาํ กระบวนการคดัเลือกนกัแสดง กระบวนการถ่ายทาํ กระบวนการผลิตสินคา้จากลิขสิทธ์ิ JKN Original จนถึงคุณภาพ

ระหว่างขนส่งและส่งมอบ เพ่ือเป็นการรบัประกนัความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ว่าจะไดสิ้นคา้ท่ีดี มีคณุภาพ คุม้ค่า และน่าสะสม 

1.2 กลยุทธด์้านการกาํหนดราคา (Pricing) 

บรษิัทมีนโยบายการกาํหนดราคาสินคา้ และบรกิารแตกต่างกนัตามแต่ละประเภทธุรกิจ ดงันี ้

1) ธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์  

เ น่ืองจากลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัทมีทั้งหมด 8 กลุ่ม และสามารถเผยแพร่หรือออกอากาศได ้

หลายช่องทาง อีกทั้ง มีความเหมาะสมกับผูช้มรายการท่ีหลากหลาย ดังนั้น เพ่ือใหก้ารบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

บริษัทจึงกาํหนดนโยบายราคาลิขสิทธ์ิตามกลุ่มลิขสิทธ์ิคอนเทนตท์ั้ง 8 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีการกาํหนดราคาท่ีแตกต่างกัน

ตามช่องทางการเผยแพร่และรูปแบบสญัญาท่ีลกูคา้เลือก เช่น ลกูคา้กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน ์สามารถเลือกไดว้่า

ต้องการลิขสิทธิ์กลุ่มใด (Asian Series, Hollywood Hit เป็นตน้ เพ่ือเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิล ระบบ (ผ่าน

ดาวเทียม หรือระบบดิจิตอล และลิขสิทธิ์ท่ีเลือกเผยแพร่เป็นการเผยแพร่ครัง้แรกแบบผูกขาด) (New Exclusive) หรือแบบ

เผยแพรค่รัง้แรกแบบไม่ผกูขาด (New Non-Ex) หรือแบบเผยแพรซ่ ํา้ (Re-run) เป็นตน้ 

2) ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธส์ินค้าทางสถานีโทรทัศน ์

การใหบ้ริการเวลาเป็นการใหบ้ริการเวลาจากสถานีโทรทศันด์ิจิทลั ท่ีบริษัทย่อยไดร้บัสิทธ์ิจาก กสทช. คือ 

ช่อง JKN 18 โดยนโยบายในการกาํหนดราคาใหบ้รกิารเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธพิ์จารณาจากรูปแบบเวลาโฆษณา 

และช่วงเวลาท่ีออกอากาศเป็นหลกั ปัจจบุนัรูปแบบเวลาท่ีจาํหน่ายมี 3 รูปแบบ (Spot/TVC Scoop และ Direct sale) โดยการ

ใหจ้าํหน่ายเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธด์งักล่าว จะดาํเนินการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั 

ซึ่งทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายเวลาโฆษณาใหก้บักลุ่มบรษิัททัง้หมด 
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3) ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภัณฑ ์

เน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายภายใตธุ้รกิจนี ้ณ ปัจจุบนัเป็นผลิตภณัฑป์ระเภท 1) เสริมอาหารและความ

งาม ซึ่งเป็นการจาํหน่ายไปยังลูกคา้กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการจาํหน่ายของบริษัทย่อย จึงกาํหนดนโยบายราคาและ

ส่วนลดในลกัษณะการส่งเสรมิการขายเพ่ือกระตุน้การขายใหเ้หมาะสมกับในแต่ละช่วงเวลา  2) เคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพ เป็นการ

จาํหน่ายไปยงัลกูคา้กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการขายต่างๆ  บรษิัทจึงกาํหนดนโยบายราคา และส่วนลดเพ่ือใหเ้หมาะสมกับ

ลกูคา้ (เช่น รา้นสะดวกซือ้ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต) ท่ีซือ้เพ่ือกระจายสินคา้อีกทอดหน่ึง 

1.3 กลยุทธด์้านการตลาดและการประชาสัมพันธ ์

เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธใ์หล้กูคา้ทราบถึงรายละเอียดคอนเทนต ์และผลิตภณัฑ ์บรษิัทจึงใหค้วามสาํคญั

ต่อกลยทุธด์า้นการตลาดและประชาสมัพนัธ ์โดยเนน้การประชาสมัพนัธใ์หล้กูคา้ทกุกลุ่มทราบขอ้มลู ผ่านกิจกรรมและช่องทาง

ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น 

 การประชาสมัพนัธผ่์านงานอีเวน้ทต์่างๆ โดยการเชิญกลุ่มลกูคา้ธุรกิจลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ อาทิเช่น งานเจเคเอ็น กาล่า ไนท ์(JKN GALA NIGHT)  งานเมกะโชวเ์คส (Mega Showcase) งานแถลงข่าว 

JKN SPECTACULAR งานโชวเ์คสในเทศกาลภาพยนตรต์่างๆ เช่น  Asia TV Forum (ATF), Hong Kong Filmart  เป็นตน้  

 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ประชาสมัพนัธผ่์านส่ือ และรายการต่างๆ โดยผูบ้ริหารเขา้ร่วมรายการเพ่ือร่วมพูดคยุใหส้มัภาษณเ์ก่ียวกบั

การทาํธุรกิจ ไลฟ์สไตล ์เพ่ือสอดแทรกการประชาสมัพนัธสิ์นคา้และผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ  (CEO Branding) ใหเ้กิดกระแส

การรบัรู ้รวมถึงการเชิญบุคคลท่ีมีชื่อเสียง เช่น ศิลปิน ดารา นกัรอ้ง เป็น Presenter เพ่ือช่วยในการประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑ ์

(Superstar Marketing) 
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1.4  กลยุทธก์ารบริหารช่องทางการจัดจาํหน่าย 

บรษิัทกาํหนดชอ่งทางการจาํหน่ายออกเป็น 2 ช่องทาง คือ การนาํเสนอและติดต่อกลุ่มลกูคา้โดยตรง และ

การนาํเสนอและติดต่อผ่านตวัแทน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 นําเสนอและติดต่อกลุ่มลูกค้าโดยตรง  

 ลิขสิทธิ์คอนเทนต ์สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธิ์คอนเทนต ์และเวลาในช่อง JKN 18 ทีมงานขายของบรษิัท

จะดาํเนินการติดต่อยังลูกคา้โดยตรง โดยเนน้ทั้งลูกคา้รายใหญ่ ลูกคา้ท่ีมีสัมพันธ์อันดีมีการซือ้และหรือใชบ้ริการกับบริษัท

อย่างต่อเน่ือง และลกูคา้เจา้ของผลิตภณัฑก์รณีเป็นลกูคา้ธุรกิจใหบ้ริการเวลาโฆษณา ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวก

และช่วยใหลู้กคา้เขา้ใจในสินคา้และผลิตภัณฑข์องบริษัททีมงานจะนาํเสนอทีเซอร ์(Teaser) ของคอนเทนตท่ี์ตอ้งการเสนอ

ขาย และหรือตวัอย่างสินคา้และผลิตภณัฑใ์นคราวเดียว พรอ้มกับแพ็กเกจ (Package) การจาํหน่าย เพ่ือใหล้กูคา้ทราบมลูค่า

เบือ้งตน้  

 ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารและความงาม จะเป็นการจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้หลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยลกูคา้

สามารถติดต่อสอบถามขอ้มลูผลิตภัณฑ ์ราคา รายการส่งเสริมการขายผ่าน Call Center ของบริษัทย่อยไดทุ้กวนัตลอด 24 

ชั่วโมง  

 การนําเสนอและติดตอ่ผ่านตัวแทน (Agency) 

 การใหบ้ริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธน์อกจากติดต่อลกูคา้ซึ่งเป็นเจา้ของผลิตภณัฑโ์ดยตรง 

ทีมงานมีการดํา เ นินการติดต่อผ่านตัวแทนบริษัทโฆษณา (Agency) อาทิ บริษัท ก รุ๊ปเ อ็ม จํากัด , บริษัท มี เดีย  

อินเทลลิเจนซ ์จาํกดั, บรษิัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง จาํกดั เป็นตน้ เพ่ือนาํเสนอแพ็กเกจ (Package) การโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์

ช่อง JKN 18  และการโฆษณาในรายการข่าวของของสถานีข่าว JKN CNBC และ JKN News การนาํเสนอและติดต่อ Agency 

เพ่ือจาํหน่ายเวลาโฆษณาเป็นช่องทางท่ีช่วยใหบ้ริษัทสามารถจาํหน่ายเวลาโฆษณาได ้เน่ืองจาก Agency แต่ละรายจะดูแล

เจา้ของผลิตภณัฑห์ลายรายช่วยใหบ้รษิัทสามารถจาํหน่ายเวลาโฆษณาในปรมิาณมากในคราวเดียว  

ผลิตภัณฑเ์คร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ  จะเป็นการจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ซึ่งเป็นช่องทางจาํหน่ายต่างๆ เช่น รา้น

สะดวกซือ้ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต เป็นตน้ เพ่ือนาํไปกระจายไปยงัลกูคา้กลุ่มเป้าหมายอีกทอดหน่ึง  
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 การจาํหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์จาํหน่ายไปยงัต่างประเทศ และการใหบ้ริการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์

ไปยังต่างประเทศ บริษัทจะดาํเนินการติดต่อไปยังลูกคา้ท่ีสนใจทั้งลูกคา้ท่ีเป็น กลุ่มลูกคา้โดยตรง หรือลูกคา้ท่ีเป็นตัวแทน 

(Agency) ขึน้กบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละประเทศ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกและช่วยใหล้กูคา้เขา้ใจใน

สินคา้และผลิตภณัฑข์องบรษิัททีมงานจะนาํเสนอทีเซอร ์(Teaser) ของคอนเทนตท่ี์ตอ้งการเสนอขาย และหรือตวัอย่างสินคา้

และผลิตภณัฑใ์นคราวเดียว พรอ้มกบัแพ็กเกจ (Package) การจาํหน่าย เพ่ือใหล้กูคา้ทราบมลูค่าเบือ้งตน้ 

2. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บรษิัทแบ่งลกัษณะลกูคา้และกลุ่มลกูคา้เป้าหมายตามลกัษณะธรุกิจแตล่ะประเภทของบรษิทัและบรษิัทย่อย ดงันี ้

2.1  ธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์บริษัทจาํหน่ายในปัจจบุนั แบ่งเป็น 8 กลุ่ม โดยแบ่งตามลกัษณะรายการ รวมถึงเนือ้หา

และแหล่งท่ีมา ลิขสิทธิ์คอนเทนตแ์ต่ละกลุ่มมีความเหมาะสมสาํหรบัผูช้มรายการท่ีแตกต่างกนั ดงันี ้

ประเภทคอนเทนต ์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

1. เจเคเอ็น ออรจิินอล (JKN Original) สาํหรบัผูช้มรายการทกุช่องทาง ทุกเพศ และทุกช่วงอายุ รวมถึงผูช้ม

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

2. เอเชยีน แฟนตาซี (Asian Fantasy) สาํหรบัผูช้มทุกเพศ โดยเนน้ผูช้มกลุ่มแม่บา้น ผูช้มกลุ่มเพศท่ี 3 และ

ช่วงอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป  

3. ฮอลลีวดู ฮิต (Hollywood Hit) สาํหรบัผูช้มทกุเพศ และมีช่วงอายรุะหว่าง 15 - 55 ปี 

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

5. คิดส ์อินสไปร ์(Kids Inspired) สาํหรบัผูช้มทกุเพศ และทกุช่วงอายโุดยเนน้กลุ่มเยาวชนเป็นหลกั  

6. มิวสิค สตาร ์พาเหรด (Music Star Parade) สาํหรบัผูช้มทกุเพศ ทกุช่วงอายโุดยเนน้กลุ่มเยาวชนท่ีชื่นชอบรายการ

คอนเสิรต์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศเกาหลี  

7. นิวส ์(News) สาํหรบัผูช้มทกุเพศ และมีช่วงอายรุะหว่าง 18 - 65 ปี  

8. ซูเปอรโ์ชว ์(Super Show) สาํหรบัผูช้มทกุเพศ และมีช่วงอายรุะหว่าง 15 - 65 ปี  

การใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบริษัทเป็นการจาํหน่ายใหก้ับผูป้ระกอบธุรกิจเผยแพร่ลิขสิทธ์ิ

คอนเทนต ์(B2B) มิใช่การจาํหน่ายให้ผู้ชมรายการคอนเทนตโ์ดยตรง ทั้งนี ้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจให้บริการและ

จาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบริษัทครอบคลุมทั้งในประเทศไทย รวมถึงประเทศเพ่ือนบา้นซึ่งมีความคลา้ยคลึงกันใน

วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีกบัประเทศไทย ซึ่งส่งผลใหก้ระแสความนิยมในละคร ซีรีส ์และภาพยนตรม์ีความใกลเ้คียง

กนั สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงันี ้
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1) ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน ์

ลกูคา้กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศันข์องบริษัทประกอบดว้ย (1) ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศันร์ะบบ

ดิจิตอล และ (2) ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศันร์ะบบผ่านดาวเทียม (Satellite) และระบบเคเบิล (Cable) (3) ผูป้ระกอบธุรกิจ

สถานีโทรทศันใ์นต่างประเทศรายละเอียดดงันี ้

(1)  ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital Territorial หรือ DTT) คือ บริษัทท่ีได้รับ

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอลผ่านการประมลูเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2557  

 ปัจจบุนัลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล ประกอบดว้ย สถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสีช่อง 

3 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) ช่อง 9 อสมท (MCOT) ช่องทรูโฟรย์ู (True4U) สถานีโทรทัศนช์่อง 8 ช่องเวิรค์

พอยท ์(Workpoint) ช่องเนชั่น (Nation) และช่องจีเอ็มเอ็ม (GMM25) เป็นตน้ 

(2)  ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศันร์ะบบผ่านดาวเทียม (Satellite) และระบบเคเบิล (Cable) คือ บริษัท

ท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศันส์าํหรบัใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศันจ์าก กสทช. ปัจจุบนั

ลกูคา้ของบริษัทในกลุ่มนีป้ระกอบดว้ย ช่อง ทีซีเอ็นเอ็น เนทเวิรค์ (TCNN Network) และช่อง 1618 ซึ่งเป็นสถานีโทรทศันข์อง

บรษิัท ทีวี ไดเรค็ จาํกดั (มหาชน) (TV Direct) 

การขายลิขสิทธ์ิคอนเทนตใ์หล้กูคา้กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศันใ์นประเทศ เป็นการขายและ

ใหล้กูคา้เพ่ือออกอากาศในสถานีโทรทศันข์องตนเองและสถานีโทรทศันใ์นเครือ และ/หรือ ซือ้เพ่ือขายต่อใหก้บับรษิัทท่ีประกอบ

ธุรกิจสถานีโทรทศันร์ะบบเคเบิลทอ้งถิ่น 

(3) ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศันใ์นต่างประเทศ เน่ืองจาก บริษัทเริ่มขยายการจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอน

เทนตไ์ปยงัต่างประเทศ ตัง้แต่ปี 2561 ซึ่งลกูคา้กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศันใ์นต่างประเทศจะเป็นการจาํหน่ายลิขสิทธ์ิ

คอนเทนตใ์ห้ลูกคา้เพ่ือนําไปออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ของตนเอง หรือเพ่ือจาํหน่ายต่อให้กับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ

สถานีโทรทศันร์ายอ่ืน 
 

2) ผู้ประกอบธุรกิจบริการสื่อผ่านเว็บไซต ์หรือผู้ประกอบธุรกิจวิโอดี (Video on Demand) 

 ลกูคา้กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบริการส่ือผ่านเว็บไซต ์หรือ VOD ประกอบดว้ยบริษัทผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้รกิาร

วีดีโอสตรีมมิ่ง (Video Streaming) หรือบริการวิดิโอดิจิตอลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต และเน่ืองจากปัจจุบนัความนิยม

ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหล้กูคา้กลุ่มนีม้ีโอกาสท่ีจะเติบโตอีกในอนาคต  

 การขายลิขสิทธ์ิคอนเทนตใ์หแ้ก่ลกูคา้แต่ละกลุ่ม บริษัทจะจดัทาํเป็นสญัญาใหสิ้ทธ์ิทัง้หมด 2 รูปแบบ คือ 

(1) ใหสิ้ทธิ์ในการแพรภ่าพแพรเ่สียงแต่เพียงผูเ้ดียวในช่องทางท่ีกาํหนด (Exclusive) และใหสิ้ทธ์ิในการแพรภ่าพแพรเ่สียงแบบ

ไม่ใช่แต่เพียงผูเ้ดียว (Non-Exclusive) และ (2) ใหสิ้ทธ์ิในการผลิตและจดัจาํหน่าย  

ทัง้นี ้ในสญัญาจะมีการระบุสิทธิ์ในเผยแพร่คอนเทนตข์องบริษัทไดห้ลายช่องทาง เช่น ใหสิ้ทธ์ิออกอากาศ

ทางสถานีโทรทัศนร์ะบบดิจิตอลคู่กับใหสิ้ทธิ์ในการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนร์ะบบเคเบิล้ หรือใหสิ้ทธิ์ออกอากาศทาง

สถานี โทรทัศนร์ะบบดิจิตอลคู่กับใหสิ้ทธิ์การออกอากาศทางระบบออนไลนใ์นกรณีลูกคา้มีการเผยแพร่รายการใหผู้ช้มคอน

เทนตแ์บบออนไลน ์คู่กับใหสิ้ทธ์ิในการออกอากาศทางสถานีโทรทศันร์ะบบเคเบิล้ เป็นตน้ ทัง้นี ้การซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์อง

ลกูคา้กลุ่มนีเ้ป็นการซือ้คราวละหลายรายการและหลายประเภท (Asian Fantasy คู่กบั Hollywood Hit และคู่กบั Kids Inspire 

เป็นตน้) และมกีาํหนดตารางการส่งมอบลิขสิทธิ์คอนเทนตอ์ย่างชดัเจน 
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2.2  ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธส์ินค้าทางสถานีโทรทัศน ์

กลุ่มลูกคา้ธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินคา้ทางสถานีโทรทัศน์ ประกอบดว้ย  

(1) กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของสินคา้และผลิตภณัฑ ์(Direct Customer) และ (2) กลุ่มตวัแทนบริษัทโฆษณา (Agency) 

รายละเอียดดงันี ้

1) กลุ่มผู้ประกอบการทีเ่ป็นเจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ ์(Direct Customer) 

คือ บรษิัทและ/หรือบคุคล ท่ีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ ์ซึ่งมีความตอ้งการท่ีจะประชาสมัพนัธห์รือโฆษณาสินคา้

ผ่านส่ือโทรทศัน ์โดยลกูคา้กลุ่มนีจ้ะเป็นผูต้ิดต่อขอซือ้ช่วงเวลากบับรษิัทโดยตรงเพ่ือประชาสมัพนัธสิ์นคา้ของตนเอง  

2) กลุ่มตัวแทนบริษัทโฆษณา (Agency) 

คือ บริษัทเอกชนท่ีดาํเนินธุรกิจจัดหาส่ือโฆษณาทุกประเภท รวมถึงบริการวางแผนการโฆษณาให้กับ

เจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทเหล่านีจ้ะไดร้ับมอบหมายจากลูกคา้ให้จัดหาส่ือเผ่ือเผยแพร่สินคา้โดยมีการกําหนดวงเงิน 

ค่าโฆษณาอย่างชดัเจน  

2.3  ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภัณฑ ์

กลุ่มลูกคา้ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย (1) ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (2)                        

ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีก รายละเอียดดงันี ้

1) ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย (End User) 

คือ ผูบ้ริโภคท่ีซือ้ผลิตภัณฑแ์ลว้นาํไปบริโภคเอง หรือมอบใหผู้อ่ื้น ซึ่งจะติดต่อซือ้ผลิตภัณฑผ่์านช่องทาง 

Call Center ของบรษิัทย่อย  

2) ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก  

 คือ บรษิัทเอกชนท่ีดาํเนินธุรกจิจาํหน่ายสินคา้อปุโภค บรโิภคใหแ้ก่ End User อีกทอดหน่ึง เช่น รา้นสะดวก

ซือ้ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งการจาํหน่ายของบรษิัทเป็นการจาํหน่ายแบบฝากขาย  

3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

3.1  ภาพรวมอุตสาหกรรม - ธุรกิจสถานีโทรทัศนแ์ละสื่อโฆษณา 

ขอ้มลูจากกลุ่มบริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ ์จาํกัด หรือ MI Group คาดการณว์่าเม็ดเงินส่ือโฆษณาปี 2565 

น่าจะมีโอกาสเติบโตไดถ้ึง 12% หรือมีมลูค่า 84,250 ลา้นบาท หลงัจากโควิดฉุดอุตสาหกรรมลดลงตํ่าสดุในรอบ 20 ปี โดยปี 

2563 มลูค่าอยู่ท่ี 75,168 ลา้นบาท ลดลง 16.7% และปี 2564 มลูค่า 74,713 ลา้นบาท ลดลง 0.6% 

แนวโน้มการกลับมาเติบโตอีกครั้งของอุตสาหกรรมโฆษณาแม้ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดปีนี้ มาจาก

ปัจจุบนัประชาชนส่วนใหญ่ไดร้บัวคัซีนครบ 2 เข็มแลว้ 70% และกระตุน้เข็ม 3 แลว้กว่า 30% ผูค้นส่วนใหญ่อยากกลบัมาใช้

ชีวิตปกติหลังอัดอัน้มากว่า 2 ปี ผูป้ระกอบธุรกิจต่างๆ จาํเป็นตอ้งกระตุน้ตลาด เพ่ือแย่งชิงเม็ดเงินและกาํลงัซือ้ท่ีมีอยู่อย่าง

จาํกดัของผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ 

ทัง้นี ้ภาพรวมอตุสาหกรรมโฆษณาปี 2565 มี 3 ส่ือหลกัท่ีมีโอกาสเติบโตได ้

–    ส่ือทีวี (Broadcast TV) มลูค่า 40,000 ลา้นบาท มีสดัส่วนเม็ดเงินโฆษณา 47.5% หรือลดลงไปตํ่ากว่า 

50% เป็นปีแรก (จากเดิมในยคุทีวีแอนะล็อกอยู่ท่ี 80% และช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาสดัส่วนอยู่ท่ี 60-65%) แต่ส่ือทีวี ยงัคงความเป็น

ส่ือหลกัอนัดบัหน่ึงท่ีครองเม็ดเงินโฆษณาสงูสดุ 

–    ส่ือดิจิทัล (ออนไลน)์ ยังเป็นส่ือท่ีเม็ดเงินโฆษณาเติบโตต่อเน่ืองตลอดช่วง 10  ปีท่ีผ่านมา รวมทั้งใน

สถานการณโ์ควิด ปี 2564 โฆษณาส่ือดิจิทลัมีมลูค่า 23,315 ลา้นบาท เติบโต 11% ส่วนปี 2565 MI Group คาดการณม์ลูค่า

อยู่ท่ี 27,000  ลา้นบาท เติบโต 16%  โดยเป็นส่ืออนัดบั 2  ท่ีครองเม็ดเงินโฆษณาสงูสดุรองจากทีวี หรือสดัส่วนราว 32%  ของ

อตุสาหกรรมโฆษณา 
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–    ส่ือนอกบา้น (OOH) มีแนวโนม้ฟ้ืนตัวในปี 2565 หลังจากประชาชนออกมาใชช้ีวิตนอกบา้นมากขึน้ 

คาดว่าจะมีเม็ดเงินโฆษณาราว 10,900 ลา้นบาท สัดส่วน 13% ของอุตสาหกรรมโฆษณา โดยเฉพาะช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาส่ือ

โฆษณานอกบา้นมีมลูค่าลดลงจากสถานการณโ์ควิดผูค้น work from home ไม่ไดอ้อกมาใชช้ีวิตนอกบา้นมากนกั 

ทีม่า : https://www.brandbuffet.in.th/2022/02/mi-group-forecast-media-industry-spending-y2022/ 
 

3.2  ภาวะการแข่งขัน 

การท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจสถานีโทรทัศนต์่างแข่งขันกันเพ่ือแย่งชิงผูช้ม หรือ Eye ball เพ่ือดึงเม็ดเงินค่า

โฆษณาจากสินค้าต่างๆ โดยกลยุทธ์ในการเพ่ิมผู้ชมของแต่ละช่องคือ การจัดหาและผลิตรายการ ทั้ง ละครไทย ซีรีส์

ต่างประเทศ เกมสโ์ชว ์และรายการอ่ืน ๆ เพ่ือดึงดูดและเพ่ิมสดัส่วนผูช้มในช่องของตนเอง แต่เน่ืองจากการผลิตรายการเช่น 

ละคร ซีรีส ์ท่ีมีประสิทธิภาพและเขา้ถึงผูช้มมีค่าใชจ้่ายในการลงทุนสูง อีกทั้ง ใชร้ะยะเวลาในการจดัทาํ (Production) นาน 

ส่งผลใหห้ลายช่องเลือกท่ีจะจดัหารายการสาํเรจ็รูป ทัง้ละคร และซีรีส ์ท่ีมีตน้ทนุท่ีถกูกว่าแทนการผลิตเอง 

  การท่ีสถานีโทรทศันเ์ลือกซือ้รายการสาํเรจ็รูปนัน้ ถือเป็นปัจจยับวกใหก้บับรษิัทท่ีดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารและ

จําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตอ์ย่างสาํคัญ เน่ืองจากบริษัทท่ีดาํเนินธุรกิจจําหน่ายรายการหรือลิขสิทธิ์คอนเทนตส์าํเร็จรูป 

ในประเทศโดยตรงเช่นเดียวกบับรษิัทในปัจจบุนัมีจาํนวนจาํกดั และจากการท่ีบรษิัทมุ่งเนน้การซือ้และนาํเขา้ลิขสิทธิ์คอนเทนต์

ท่ีหลากหลาย เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย  อีกทั้ง ลิข สิทธิ์คอนเทนต์หลายรายการของบริษัท เ ป็นลิขสิท ธ์ิ ท่ีบริษัท 

มีสิทธ์ิใหบ้รกิารแต่เพียงผูเ้ดียว ส่งผลใหส้ถานีโทรทศันห์ลายช่องซือ้ลิขสิทธ์ิกบับรษิัทแทนคู่แข่ง 

  สาํหรับสภาวะการแข่งขันในธุรกิจจาํหน่ายและให้บริการลิขสิทธ์ิคอนเทนตส์าํเร็จรูปในประเทศไทย ณ 

ปัจจุบนั มีการแข่งขนัสงู แต่เน่ืองจากบรษิัทท่ีดาํเนินธุรกิจดงักล่าวต่างมุ่งเนน้การซือ้และนาํเขา้ลิขสิทธ์ิท่ีแตกต่างกนั รวมถึงมี

ช่องทางในการออกอากาศแตกต่างกนั  ทัง้นี ้บรษิัทท่ีดาํเนินธุรกิจเช่นเดียวกบับรษิัทสามารถสรุปไดด้งันี ้

รายชื่อคู่แข่ง 
ประเภทลิขสทิธิค์อนเทนตท์ี่

จาํหน่าย 

ช่องทางการ

ออกอากาศ 

บรษิัท เอ็ม พิคเจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ จาํกดั  )มหาชน (  นาํเขา้และจาํหน่ายลิขสิทธิ์

ภาพยนตรต์า่งประเทศเป็นหลกั 

อ อ ก อ า ก า ศ ท า ง โ ร ง

ภาพยนตร ์

บรษิัท สหมงคลฟิลม์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั นาํเขา้และจาํหน่ายลิขสิทธิ์

ภาพยนตรต์า่งประเทศเป็นหลกั  

อ อ ก อ า ก า ศ ท า ง โ ร ง

ภาพยนตร ์
ท่ีมา: ขอ้มลูจากผูบ้ริหารของบริษัท 

1.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

1. ธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์  

ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์บริษัทใหบ้ริการและจาํหน่าย ประกอบดว้ย (1) ลิขสิทธ์ิคอนเทนตส์าํเร็จรูปท่ีซือ้และนาํเขา้มา

จากเจา้ของลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ และผูไ้ดร้บัสิทธ์ิในการเผยแพร่ในประเทศ โดยบริษัทจะดาํเนินการตดัต่อ แปลบท และ

พากยเ์สียงเป็นภาษาไทย และทาํการจาํหน่ายและใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ในประเทศ (2) ลิขสิทธิ์คอนเทนตส์าํเรจ็รูปท่ีซือ้และนาํเขา้

มาจากเจา้ของลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ เพ่ือทาํการจาํหน่ายและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในต่างประเทศ (3) ลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์

บริษัทไดสิ้ทธ์ิในการผลิต โดยการจา้งบริษัทภายนอกผลิต ซึ่งตน้ทุนในการดาํเนินงานในส่วนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการและ

จาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตท์ั้ง 2 รูปแบบ จะประกอบดว้ย ค่าสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์ตัดจ่ายในแต่ละปีตามอายุการไดม้าของสิทธิ์ 

ค่าใชจ้่ายในการตดัต่อ ค่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นจากภายนอกเพ่ือทาํการแปลบท พากยเ์สียง ค่าจา้งทีมงานผลิต และ

ค่าจา้งดารานกัแสดงเพ่ือพากยเ์สียง และ (4) ลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องประเทศไทยท่ีบรษิัทเป็นตวัแทนในการจดัจาํหน่ายไปยงัทั่ว

โลก บรษิัทฯจะดาํเนินการแปลบทเป็นภาษาองักฤษ และทาํการจาํหน่ายและใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ในต่างประเทศ 

ทั้งนี ้การดาํเนินการเพ่ือใหไ้ดลิ้ขสิทธ์ิคอนเทนตส์าํหรบัการใหบ้ริการและจาํหน่าย สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน

หลัก ไดแ้ก่ 1) ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์2) ขั้นตอนการจัดเตรียมคอนเทนต ์และ 3) ขั้นตอนการ

จาํหน่าย 

https://www.brandbuffet.in.th/2022/02/mi-group-forecast-media-industry-spending-y2022/
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แผนภาพแสดงขัน้ตอนการจดัหาผลิตภณัฑข์องธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

 

ขั้นตอนที ่1 : ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

เพ่ือเป็นผูน้าํในการใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์และเพ่ือใหไ้ดร้บัลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์มีคุณภาพ ทนั

ต่อกระแสนิยมและน่าสนใจก่อนบรษิัทอ่ืน บรษิัทใหค้วามสาํคญัต่อการสรรหาและคดัเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์ป็นอย่างมาก จงึ

กาํหนดใหฝ่้ายบรหิารซึ่งเป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณใ์นธุรกิจลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์ป็นผูด้แูลและรบัผิดชอบในขัน้ตอนการสรร

หาและคดัเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนต ์โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 

 

1.1 ติดต่อเจา้ของสิทธิ์คอนเทนต ์

ขัน้ตอนการติดต่อเจา้ของลิขสิทธิ์คอนเทนตถื์อเป็นขั้นตอนแรกในการใหไ้ดม้าซึ่งลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบริษัท

ปัจจุบันการติดต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบริษัทมี 2 วิธี คือ 1) ติดต่อผ่านงานแสดงคอนเทนต ์ เช่น งาน Marche’ 

International des Programmes de Communication (“MIPCOM”) จัด ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างเดือน

ตลุาคม หรืองาน Marche International des Programmes de Television (“MIPTV”) จดั ณ เมืองคานส ์ประเทศฝรั่งเศส งาน 

Busan Content Market (“BCM”) งานแสดงคอนเทนต์ข้างต้นเป็นงานระดับสากลท่ีรวบรวมผู้ผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนต์

หลากหลายประเภท ทัง้ลิขสิทธิ์คอนเทนตภ์าพยนตร ์ละคร ซีรีย ์การต์นู และสารคดีเป็นจาํนวนมาก จึงเป็นวิธีท่ีใชใ้นการติดตอ่

เจ้าของลิขสิทธิ์คอนเทนต ์และ 2)ติดต่อกลุ่มเจ้าของและผู้ขายลิขสิทธิ์คอนเทนตผ่์านทางความสัมพันธ์ของฝ่ายบริหาร

เน่ืองจากฝ่ายบรหิารของบรษิัทมีประสบการณด์า้นการติดต่อและซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตม์ามากกว่า 10 ปี อีกทัง้ มีความสมัพนัธ์

อนัดีกับเจา้ของลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์จึงทาํใหบ้ริษัทมีช่องทางการติดต่อเจา้ของลิขสิทธ์ิคอนเทนตช์่องทางอ่ืนเพ่ิมเติม นอกจาก

การรว่มงานแสดงคอนเทนตซ์ึ่งถือเป็นจดุแข็งของบรษิัทเมื่อเทียบกบับรษิัทอ่ืน  

ติดต่อเจา้ของลิขสิทธิ์

คอนเทนต ์
พิจารณาและคดัเลือก

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์
จดัทาํสญัญาซือ้ 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์

2 3 1 
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สาํหรบัธุรกิจการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายคอนเทนตใ์นต่างประเทศนัน้ บรษิัทจะไม่มีตน้ทนุในการจดัซือ้คอนเทนต ์

เน่ืองจากเป็นเพียงตัวแทนในการจัดจาํหน่าย ดังนั้นการคัดเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนตจ์ะดาํเนินการเพียงคัดเลือกคอนเทนตท่ี์

น่าสนใจ โดยไม่ตอ้งมีการทาํสญัญาซือ้คอนเทนตเ์พ่ิมเติม 

1.2 พิจารณาคดัเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

การพิจารณาและคดัเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบรษิัทจะพิจารณาจาก (1) รายละเอียดนกัแสดงตวันาํในเร่ือง (2) 

ทีมงานผูส้รา้ง ผูก้าํกบั บรษิัทผูส้รา้ง และประวตัิบริษัทสถานีโทรทศัน ์(3) รางวลัท่ีไดร้บั (กรณีลิขสิทธ์ิคอนเทนตด์งักล่าวเคย

ออกอากาศหรือฉายแลว้) (4) ความน่าสนใจของตวัอย่างคอนเทนต ์(Teaser) และ (5) เร่ืองย่อและบทเนือ้เร่ือง  

เมื่อพิจารณาและคดัเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนตต์ามเกณฑข์า้งตน้แลว้ ฝ่ายบริหารจะดาํเนินการประสานงานกับ

บรษิัทเจา้ของลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์พ่ือระบรุายการลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ตอ้งการ ก่อนจะดาํเนินการจดัทาํสญัญาเป็นลาํดบัถดัไป 

1.3 จดัทาํสญัญาเช่าลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

สัญญาเช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์บริษัทจดัทาํกับคู่คา้มีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ 1) สัญญาใหเ้ช่าลิขสิทธิ์คอนเทนต์

แบบผูกขาด (Exclusive Content) 2) สัญญาใหเ้ช่าลิขสิทธิ์คอนเทนตแ์บบผูกขาดและมีสิทธ์ิเลือกคอนเทนตเ์ป็นบริษัทแรก 

(Output Deal) และ 3) สญัญาใหเ้ช่าสิทธิ์คอนเทนตแ์บบทั่วไป 

สญัญาท่ีบรษิัทจดัทาํกบับรษิัทเจา้ของลิขสิทธ์ิมีอายสุญัญาระหว่าง 2 - 5 ปี และสญัญาทัง้ 3 รูปแบบรายละเอียด

ดงันี ้

1.3.1  สญัญาใหเ้ช่าลิขสิทธิ์คอนเทนตแ์บบผกูขาด (Exclusive Content) 

สัญญาให้เช่าสิทธิ์คอนเทนต์แบบผูกขาด (Exclusive Content) คือ สัญญาท่ีเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 

(Licensor) ใหสิ้ทธิ์ในการเผยแพร่คอนเทนตแ์ก่บริษัท (Licensee) แต่เพียงผูเ้ดียว โดยมีเงื่อนไขในการเผยแพร่ลิขสิทธิ์คอน

เทนต์ ดังนี้ (1) ออกอากาศได้เพียงประเทศท่ีกําหนด เช่น ประเทศไทย พม่า ลาว (2) ออกอากาศในภาษาท่ีกําหนด  

เช่น พากยไ์ทย หรืออนุญาตใหม้ีคาํแปล (Subtitle) (3) ออกอากาศหรือเผยแพร่เฉพาะช่องทางท่ีกาํหนด เช่น สถานีโทรทัศน์

ประเภทฟรีทีวี (Free TV) วิดิโอออนดีมานด ์(VOD) สถานีโทรทศันร์ะบบผ่านดาวเทียม และสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล เป็น

ตน้ และ(4) กาํหนดจาํนวนรอบในการออกอากาศ เช่น อนญุาตใหอ้อกอากาศซํา้ได ้(Rerun) 

1.3.2 สญัญาใหเ้ช่าลิขสิทธิ์คอนเทนตแ์บบผกูขาดและมีสิทธิ์เลือกคอนเทนตเ์ป็นบรษิัทแรก (Output Deal) 

สญัญาใหเ้ช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนตแ์บบ Output Deal คือ สญัญาใหเ้ช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์มีลกัษณะและเงื่อนไข

แบบเดียวกับสัญญา Exclusive Content เพียงแต่สัญญาแบบ Output Deal บริษัทจะไดสิ้ทธ์ิในการเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนต์

ใหม่ก่อนบรษิัทอ่ืน ๆ และในระหว่างท่ีบรษิัทพิจารณาเลือกนัน้ เจา้ของลิขสิทธิ์คอนเทนตไ์ม่สามารถใหบ้รษิัทอ่ืนเลือกไดจ้นกว่า

บรษิัทจะแจง้ว่าไม่ตอ้งการหรือจนกว่าระยะเวลาท่ีบรษิัทมีสิทธิ์พิจารณาจะครบกาํหนด  

1.3.3 สญัญาใหเ้ช่าสิทธ์ิคอนเทนตแ์บบทั่วไป 

สญัญาใหเ้ช่าสิทธิ์คอนเทนแบบทั่วไป เป็นสญัญาใหเ้ช่าสิทธิ์คอนเทนตท่ี์มีเงื่อนไขแบบเดียวกบั สญัญาใหสิ้ทธิ์

คอนเทนตแ์บบผูกขาดฯ (Exclusive Content) ยกเวน้ ในระหว่างท่ีบริษัทไดร้บัสิทธิ์เผยแพร่คอนเทนตน์ัน้ เจา้ของลิขสิทธ์ิคอน

เทนต ์(Licensor) สามารถใหบ้รษิัทอ่ืนไดร้บัสิทธิ์ในลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์ดียวกบับรษิัทได ้
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ขั้นตอนที ่2 : ขั้นตอนการจัดเตรียมลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

เมื่อบริษัทและเจ้าของลิขสิทธิ์คอนเทนต์จัดทาํสัญญาให้เช่าลิขสิทธิ์คอนเทนต์แล้วเสร็จ บริษัทจะ

ดาํเนินการจดัเตรียมลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์พ่ือจาํหน่ายต่อไป ขัน้ตอนการจดัเตรียมลิขสิทธิ์คอนเทนตม์ีรายละเอียดดงันี ้ 

 

2.1 รบัลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

การรบัลิขสิทธ์ิคอนเทนตม์ี 2 วิธี คือ (1) รบัลิขสิทธ์ิคอนเทนโดยการดาวนโ์หลด (Download) ทางอินเตอรเ์น็ต 

โดยเจา้ของลิขสิทธ์ิคอนเทนตจ์ะเป็นผูส่้งลิงค ์(Link) และรหสัเพ่ือใหบ้รษิัทดาวนโ์หลดไฟลลิ์ขสิทธ์ิคอนเทนต ์ (2) รบัลิขสิทธ์ิใน

รูปแบบเป็น External Hard disk จากต่างประเทศ ทัง้นี ้ฝ่ายบรหิารและฝ่าย Content operation ของบรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบ

ในขัน้ตอนนี ้สาํหรบัลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บริษัทไดร้บัจะประกอบดว้ยไฟลภ์าพ ไฟลเ์สียงพูดของนักแสดง (Dialog) ไฟลเ์สียง

ประกอบ (Sound Effect) และบทละคร ยกเวน้ บางครัง้ทางเจา้ของลิขสิทธิ์คอนเทนตอ์าจส่งเพียงไฟลภ์าพ และไฟลเ์สียงแบบ

รวมท่ีมีทัง้เสียงนกัแสดงและเสียงประกอบ (Mixed file) 

สาํหรบัลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบริษัทท่ีนาํเขา้มาเพ่ือจาํหน่ายในต่างประเทศ จะไม่มีการ แปลบท ตดัต่อ พากย์

เสียง และ Synchronization โดยลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ดาวนโ์หลดมาแลว้จะพรอ้มทาํการส่งมอบใหก้บัลกูคา้ทนัที 

2.2 ตรวจสอบความครบถว้นของลิขสิทธิ ์

ภายหลังจากได้รับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ฝ่าย Content Operation ของบริษัทจะดํา เ นินการตรวจเช็ค 

ความครบถว้นของไฟลท่ี์ไดร้บั ก่อนจัดเก็บลิขสิทธ์ิคอนเทนตใ์นรูปแบบ External Hard disk และเก็บในหอ้งจัดเก็บลิขสิทธิ์

คอนเทนต ์(Film Library) เป็นลาํดบัถดัไป 

2.3 แปลบท ตดัต่อและพากยเ์สียง 

เน่ืองจากลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บรษิัทซือ้และนาํเขา้เป็นลิขสิทธิ์จากต่างประเทศเป็นหลกั จึงตอ้งมีขัน้ตอนการจา้ง

ผูเ้ชี่ยวชาญและนกัแปลอาชีพในการแปลบทเป็นภาษาไทยและเพ่ือป้องกนัมิใหผู้กขาดงานกบันกัแปลรายใดเฉพาะ และ มิให้

เกิดประเด็นแปลบทละครไม่ทนักาํหนดการ บริษัทจึงมีการจา้งนกัแปลบทหลายรายโดยปัจจุบนัมีทัง้หมด 13 ทีม ท่ีบริษัทใช้

บริการอยู่ สาํหรบัการพากยเ์สียงลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบริษัทจะทาํการพากยโ์ดยทีมพากยผ์ูเ้ชี่ยวชาญภายนอก ซึ่งดาํเนินการ

ในห้องพากย์ของบริษัทปัจจุบันบริษัทมีทีมพากย์ท่ีใช้บริการทั้งหมด 10 ทีมและเพ่ือป้องกันมิให้ลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

ของบริษัทถูกคดัลอกและนาํไปเผยแพร่โดยไม่ไดร้บัอนุญาต ฝ่าย Content Operation จะดาํเนินการคดัลอกไฟลภ์าพลิขสิทธ์ิ

คอนเทนตพ์รอ้มกับบีบอดัขนาดไฟลใ์หม้ีขนาดเล็กและมีขนาดความชดัของภาพตํ่าก่อนส่งใหห้อ้งพากยด์าํเนินการพากเสียง

เป็นลาํดบัต่อไป  

สาํหรบัธุรกิจการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายคอนเทนตใ์นต่างประเทศ บริษัทจะมีเพียงขัน้ตอนของการแปลบทเป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้ เพ่ือใหพ้รอ้มท่ีจะจดัจาํหน่ายไปยงัต่างประเทศ 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนทท่ี์ผ่านการพากยเ์สียง และตัดต่อแลว้จะถูกจัดเก็บในรูปแบบ Hard disk โดยแยกไฟลภ์าพ 

ไฟลเ์สียงพากย ์(Dialog) และไฟลเ์สียงประกอบ (Sound Effect) และจดัเก็บในหอ้งจดัเก็บลิขสิทธิ์คอนเทนต ์(Film Library)

เป็นลาํดบัถดัไป  

รบัลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์
ตรวจสอบความครบถว้น

ของลิขสิทธิ ์

แปลบท ตดัต่อ และ

พากยเ์สียง 

2 3 1 

Synchronization 
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2.4 Synchronization 

ขัน้ตอนการ Synchronization คือ ขัน้ตอนการทาํใหเ้สียงพากย ์เสียงประกอบ ไฟลภ์าพผสานกนั รวมถึงทาํการ

แปลงสกุลไฟลใ์หเ้ป็นไปตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ ถือเป็นขัน้ตอนการทาํใหลิ้ขสิทธ์ิคอนเทนตส์มบูรณก์่อนการส่งมอบใหก้ับลกูคา้

ตามกาํหนดการ ลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ผ่านการ Synchronization จะถกูจดัเก็บใส่ ฮารด์ดิส (Harddisk) เพ่ือทาํการจดัส่งใหล้กูคา้

ตามกาํหนดของสญัญาเป็นลาํดบัต่อไป 

ขั้นตอนที ่3 : ขั้นตอนการจาํหน่ายและส่งมอบลิขสิทธิ์คอนเทนต ์  

การจาํหน่ายและส่งมอบลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบรษิทั มีทัง้หมด 4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 1) นาํเสนอลิขสิทธ์ิคอน

เทนต์ให้ลูกค้าพิจารณา 2) เจรจา/จัดทําสัญญาบริการและจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ 3) ส่งมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต์  

และ 4) ออกอากาศ 

 

 
 

3.1 นาํเสนอลิขสิทธิ์คอนเทนตใ์หพิ้จารณา 

บริษัทมีวิธีการนาํเสนอลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์พ่ือใหล้กูคา้พิจารณาทัง้หมด 2 วิธี คือ 1) นาํเสนอใหล้กูคา้พิจารณา

โดยตรง และ 2) นาํเสนอใหล้กูคา้พิจารณาผ่านงานอีเวน้ท ์มีรายละเอียดดงันี ้

 นาํเสนอใหล้กูคา้พิจารณาโดยตรง 

การนาํเสนอคอนเทนตใ์หล้กูคา้โดยตรงดาํเนินการโดยฝ่ายบรหิารและฝ่ายขายของบรษิัทวิธีการนาํเสนอแก่

ลกูคา้โดยตรงจะเนน้สาํหรบัลกูคา้รายใหญ่ หรือลกูคา้ท่ีมีสมัพนัธอ์นัดี มีการซือ้และหรือใชบ้ริการกับบริษัทอย่างต่อเน่ืองและ

เป็นลกูคา้ท่ีไม่มีปัญหาเร่ืองการชาํระเงินในการนาํเสนอรูปแบบนี ้ฝ่ายบรหิารจะนาํเสนอใหล้กูคา้ตัง้แต่บรษิัทไดร้บัลิขสิทธ์ิจาก

เจา้ของคอนเทนต ์

 นาํเสนอใหล้กูคา้พิจารณาผ่านงานอีเวน้ท ์ 

บริษัทมีการจดังานอีเวน้ทเ์ป็นประจาํทุกปีเพ่ือทาํการประชาสมัพนัธลิ์ขสิทธ์ิคอนเทนตใ์หก้บักลุ่มลกูคา้ ทัง้

ลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน ์ผูป้ระกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเม็นท ์ผูป้ระกอบธุรกิจ VOD เป็นตน้ ทัง้นี ้ลิขสิทธ์ิคอน

เทนตท่ี์เผยแพรใ่นงานอีเวน้ทม์ีทัง้ลิขสิทธิ์คอนเทนตใ์หม่ ๆ ท่ีเพ่ิงไดร้บัและลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์ดิมท่ีไดร้บัมาก่อนหนา้ 

สาํหรบัการขายลิขสิทธิ์คอนเทนตไ์ปต่างประเทศ บรษิัทมีการเขา้รว่มงานแสดงคอนเทนตร์ะดบัภมูิภาคและ

ระดบัโลก ซึ่งเป็นงานระดบัสากลท่ีรวบรวมผูซ้ือ้และผูผ้ลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนตห์ลากหลายประเภทอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเป็นการ

นาํเสนอลิขสิทธิ์คอนเทนตใ์หม่ๆ ใหก้บักลุ่มลกูคา้เดิมและลกูคา้ใหม่ของบรษิัท 

3.2 เจรจา/จดัทาํสญัญาบรกิารและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

เน่ืองจากกลุ่มลกูคา้ของบรษิัทประกอบดว้ยผูป้ระกอบธุรกิจหลายประเภท ดงันัน้ สญัญาใหบ้รกิารและจาํหน่าย

ลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบริษัทจึงแบ่งตามรูปแบบธุรกิจของลูกคา้และช่องทางการเผยแพร่ลิขสิทธิ์คอนเทนต ์โดยมีทั้งหมด 2 

ลกัษณะ คือ 1) สญัญาอนญุาตใหใ้ชสิ้ทธ์ิแพรภ่าพแพรเ่สียง และ 2) สญัญาอนญุาตใหใ้ชสิ้ทธ์ิผลิตและจาํหน่าย 

นาํเสนอลิขสิทธิ์ 

คอนเทนตใ์หพ้ิจารณา 

เจรจา/จดัทาํสญัญาบรกิาร

และจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์
ส่งมอบลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

2 3 1 

ออกอากาศ 
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 สญัญาอนญุาตใหใ้ชสิ้ทธ์ิแพรภ่าพแพรเ่สียง 

สญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ์แพร่ภาพแพร่เสียง เป็นสญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ์เพ่ือเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์

ทางสถานีโทรทศันท์กุระบบ รวมถึงเพ่ือเผยแพรท่างส่ืออินเตอรเ์น็ต  

 สญัญาอนญุาตใหใ้ชสิ้ทธ์ิผลิตและจาํหน่าย 

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิผลิตและจาํหน่าย เป็นสัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธ์ิผลิตและจาํหน่ายผ่านทาง 

Home Entertainment เช่น แผ่น DVD Blu-ray เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สญัญาทัง้ 2ลกัษณะจะมีการระบเุงื่อนไขการเผยแพร ่เช่น ระบวุ่าใหสิ้ทธ์ิเผยแพรแ่บบ Exclusive หรือ 

Non-Exclusive และระบุเงื่อนไขการจ่ายชําระ เช่น จ่ายชําระเป็นเช็คจ่ายล่วงหน้า หรือจ่ายชําระตามกําหนดการ 

ส่งมอบลิขสิทธิ์คอนเทนต ์เป็นตน้ 

3.3 ส่งมอบลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

การส่งมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทให้กับลูกค้าจะส่งมอบในรูปแบบ Hard disk ตามกําหนดการท่ี 

ตกลงรว่มกนัในสญัญาบรกิารและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์โดยลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ส่งมอบจะตอ้งผ่านการตรวจเช็คคณุภาพ

และดาํเนินการจดัทาํใหลิ้ขสิทธิ์คอนเทนตอ์ยู่ในรูปแบบท่ีลกูคา้ตอ้งการ  

ทัง้นี ้ระยะเวลาการตัง้แต่ทาํการรบัลิขสิทธ์ิคอนเทนตจ์ากเจา้ของลิขสิทธ์ิ จนถึงส่งมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนตใ์หก้บั

ลกูคา้ มีระยะเวลาในการดาํเนินการระหว่าง 2 – 6 เดือน  

3.4 ออกอากาศ 
การออกอากาศลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบริษัทภายหลังส่งมอบใหก้ับลูกคา้ขึน้อยู่กับตารางและผงัรายการของ

ลกูคา้แต่ละราย เช่น ลกูคา้อาจออกอากาศลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบรษิัทช่วงปลายปี แตบ่รษิัทดาํเนินการส่งมอบแลว้เสรจ็ตัง้แต่

กลางปี เป็นตน้ 

2. ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ ์

ธุรกิจใหบ้รกิารเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธเ์ป็นเวลาจากช่อง JKN 18 และดาํเนินงานโดยบรษิัทย่อย คือ 

บรษิัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั 

ทัง้นี ้รูปแบบเวลาท่ีบรษิัทย่อยจาํหน่ายในปัจจบุนัมี 3 แบบ คือ 1) บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธใ์น

รูปแบบ ทีวีซี (TVC) หรือสปอต (Spot)  2) บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสกู๊ป (Scoop) และ 

3) รายการแนะนาํสินคา้และบริการ (Direct sale) ซึ่งขั้นตอนการให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สามารถ

แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ไดแ้ก่ 1) ติดต่อลูกคา้และนาํเสนอเวลาในการให้บริการ 2) จัดทาํสัญญาให้บริการ/ลูกคา้จัดทาํ 

ใบสั่งซือ้ 3) เตรียมการออกอากาศ และ 4) ออกอากาศ 

แผนภาพแสดงขัน้ตอนการใหบ้รกิารเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์
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ขั้นตอนที ่1 : ติดต่อลูกค้าและนําเสนอเวลาในการให้บริการ 

ลกูคา้ธุรกิจใหบ้รกิารเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์มีทัง้หมด 2 ประเภท ดงันี ้ 

 ติดต่อเจา้ของสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์(Direct Customer):  

การติดต่อกลุ่มลูกค้าเจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Direct Customer) คือ การติดต่อเจ้าของสินค้าหรือ

ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการโฆษณาสินคา้หรือผลิตภณัฑข์องตนเองผ่านส่ือประเภทโทรทศัน ์ซึ่งฝ่ายขายของบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบใน

ขัน้ตอนดงักล่าว 

 ติดต่อผ่านทางบรษิัทตวัแทนโฆษณา (Agency): 

บริษัทตวัแทนโฆษณา (Agency) คือ บริษัทท่ีประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนใหก้บัลกูคา้เจา้ของสินคา้และผลิตภณัฑ์

ในการวางแผนการโฆษณา และหาช่องทางการโฆษณาท่ีเหมาะสมกับสินคา้และผลิตภณัฑข์องลกูคา้ ซึ่ง Agency แต่ละราย

จะเป็นตัวแทนใหก้ับเจา้ของสินคา้และผลิตภัณฑห์ลายราย ส่งผลให้ลูกคา้ประเภท Agency เป็นลูกคา้ท่ีมีปริมาณการซือ้

ไดม้าก ส่วนใหญ่ตวัแทนโฆษณาจะมีนโยบายการซือ้ของตนเองอย่างชดัเจน 

ในการติดต่อลกูคา้เพ่ือเสนอเวลาในการใหบ้ริการ โดยบริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกัดจะนาํเสนอผงัรายการท่ี

จะออกอากาศในช่อง JKN 18 พรอ้มกับช่วงเวลาทัง้หมดท่ีสามารถโฆษณาใหก้บัลกูคา้ รวมถึงผลเรตติง้ของช่องเพ่ือใหล้กูคา้

พิจารณา 

ขั้นตอนที ่2: จัดทาํสัญญาให้บริการ/ลูกค้าจัดทาํใบสั่งซือ้ 

ภายหลังจากลูกคา้ตัดสินใจเลือกช่วงเวลาในการโฆษณาสินคา้และผลิตภัณฑ ์บริษัทจะนาํส่งใบเสอราคาเพ่ือให้

ลกูคา้พิจารณาก่อนทาํสญัญาใหบ้ริการ หรือลกูคา้ทาํใบสั่งซือ้ (PO) และเมื่อไดร้บัเอกสารยืนยนัการซือ้เวลาโฆษณาทางช่อง 

JKN 18 ลกูคา้จะนาํส่งไฟลโ์ฆษณาท่ีตอ้งการออกอากาศใหบ้รษิัทเป็นลาํดบัถดัไป 

ขั้นตอนที ่3: เตรียมการออกอากาศ 

ภายหลังจัดทาํสัญญาหรือสั่งซือ้เวลาโฆษณา ลูกค้าจะส่งแผนหรือผังเวลาโฆษณาท่ีลูกค้าต้องการให้บริษัท

ออกอากาศทางช่อง JKN 18  พรอ้มกบัไฟลโ์ฆษณา มีเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทย่อยท่ีเป็นผูด้แูลผงัการออกอากาศของช่อง JKN 18 

ดาํเนินการเรียงลาํดบัโฆษณาใหต้ามแผนหรือผงัเวลาโฆษณา 

ขั้นตอนที ่4: ออกอากาศ 

การออกอากาศทางช่อง JKN18 เป็นการออกอากาศผ่านระบบทีวีติจิตอล โดยจะมีการส่งสญัญาณภาพจากหอ้งส่ง

ของบรษิัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั เพ่ือออกอกาศ 
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3. ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภัณฑ ์

สินคา้และผลิตภณัฑภ์ายใตธุ้รกิจนีเ้ป็นสินคา้ท่ีเพ่ือความงาม และสขุภาพ  ทัง้นี ้การดาํเนินการเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้

และผลิตภณัฑส์ามารถแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอนหลกั ไดแ้ก่ 1) ขัน้ตอนการผลิตสินคา้และผลิตภณัฑ ์และ 2) ขัน้ตอนการจาํหน่าย

และส่งมอบสินคา้และผลิตภณัฑ ์

แผนภาพแสดงขัน้ตอนการจดัหาสินคา้ของธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

 

ขั้นตอนที ่1 : ขั้นตอนการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ ์

ฝ่ายบรหิารเป็นผูพิ้จารณาและวางแผนการผลิตภณัฑ ์ การผลิตสินคา้และผลิตภณัฑม์ีขัน้ตอนดงันี ้

 

 

 

สินคา้และผลิตภณัฑม์ีหลากหลายประเภท เช่น ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร  ครีม โลชั่น แชมพ ูเป็นตน้ และเน่ืองจาก

บรษิัทมิไดม้ีโรงงานผลิตสินคา้ของตนเอง การผลิตจึงว่าจา้งบรษิัทภายนอกเป็นผูผ้ลิตแทน โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทตรวจเช็ค

สินคา้และผลิตภณัฑอ์ย่างสมํ่าเสมอ 

ขั้นตอนที ่2 : ขั้นตอนการจาํหน่ายและส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ ์

 

บริษัทประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านทางส่ือสถานีโทรทัศน์ของบริษัทและส่ือต่างๆ เช่น 

หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณา เป็นตน้ และสาํหรบัการขายสินคา้และผลิตภณัฑบ์ริษัทมีนโยบายกาํหนดราคาขายและใหส่้วนลด

อย่างชดัเจนสาํหรบัสินคา้แต่ละประเภท ทัง้นี ้การส่งมอบสินคา้และผลิตภัณฑเ์ป็นไปตามสัญญาซือ้ขายระหว่างบริษัทและ

กลุ่มลกูคา้ 

 

ประชาสมัพนัธแ์ละ

นาํเสนอผลติภณัฑ ์

จดัทาํสญัญาจาํหน่ายสินคา้/

ผลิตภณัฑ ์

ส่งมอบสินคา้/ 

ผลิตภฑัณ ์

2 3 1 

คดัเลือกผูผ้ลิต (Suppliers) 
ผลิต และตรวจสอบสินคา้/

ผลิตภณัฑ ์
จดัชดุผลิตภณัฑ ์

2 3 1 
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1.2.2.4 ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

1. สินทรัพยถ์าวร 

ทรพัยสิ์นถาวรท่ีบรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นเจา้ของและใชใ้นการประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มมีลูค่า

สทุธิเท่ากบั 445.44 ลา้นบาท โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้

รายการ กรรมสิทธิ ์
มูลค่าสุทธิ  

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. Computer & Software บรษิัทและบรษิัทย่อย 30.44 ไม่ม ี

2. ท่ีดิน บรษิัทย่อย 127.70 ใชเ้ป็นหลกัประกนัใหแ้กเ่จา้หนีต้ามสญัญา

โอนสิทธิเรียกรอ้ง/1 

3.อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร บรษิัทย่อย 174.23 ใชเ้ป็นหลกัประกนัใหแ้กเ่จา้หนีต้ามสญัญา

โอนสิทธิเรียกรอ้ง/1 

4. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ บรษิัทและบรษิัทย่อย 89.93 ไม่ม ี

5. เคร่ืองมอืเคร่ืองใชส้าํนกังาน บรษิัทและบรษิัทย่อย 17.86 ไม่ม ี

6. ยานพาหนะ บรษิัทและบรษิัทย่อย 3.07 ไม่ม ี

7. งานระหวา่งก่อสรา้ง บรษิัทและบรษิัทย่อย 2.21 ไม่ม ี

รวม  445.44  

หมายเหต:ุ /1  เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2564 บริษัทไดเ้ขา้ทาํสัญญาซือ้ขายหุน้กับกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ บริษัท  ดีเอ็น บรอด

คาสท ์จาํกดั (“DN”) และไดเ้ปล่ียนชื่อเป็น “บรษิัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั”  โดยเขา้ซือ้หุน้สามญัทัง้หมด 

จาํนวน 50 ลา้นหุน้ คิดเป็นสดัส่วน    รอ้ยละ 100 ของหุน้ทัง้หมดของบรษิัทดงักล่าว รวมมลูค่า 5 ลา้นบาท 

และรับโอนสิทธิเรียกรอ้งในการรับชาํระคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้จากเจา้หนีข้องบริษัทดังกล่าว รวมมูลค่า 

2,388 ล้านบาท โดยบริษัทจะต้องชําระค่าตอบแทนในการรับโอนสิทธิเรียกรอ้งดังกล่าว เป็นจํานวน

ประมาณ 1,055 ลา้นบาทโดยจ่าย ณ วนัโอนสิทธิ จาํนวน 855 ลา้นบาท และจาํนวน 200 ลา้นบาท ทยอย

จ่ายรายเดือน เป็นระยะเวลา 3 ปีโดยไม่มีดอกเบีย้ 
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2. รายละเอยีดสัญญาเช่า 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสญัญาเชา่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการ ดงันี ้

รายการ การใช้งาน ผู้ให้เช่า ระยะเวลาของ

สัญญา 

อัตราคาเชา่ /เดือน  

(บาท) 

ค่าส่วนกลาง 

(บาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัท ค่าเช่าสาํนกังาน บริษัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

1 มกราคม 2562 - 31 

กรกฎาคม 2566 

400,000.00 300,000.00 เงินประกนั 

831,600.00 บาท 

บริษัท ค่าเช่าสาํนกังาน บริษัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

1 สิงหาคม 2563 - 31 

กรกฎาคม 2566 

87,200.00 60,386.00 เงินประกนั 

174,400.00 บาท 

บริษัท ค่าเช่าสาํนกังาน บริษัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

1 สิงหาคม 2563 - 31 

กรกฎาคม 2566 

179,259.20 124,137.00 เงินประกนั 

606,720.68 บาท 

บริษัท ค่าเช่าสาํนกังาน บริษัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

1 เมษายน 2562 -   

31 มีนาคม 2565 

109,540.00 75,856.45 เงินประกนั 

109,540.00 บาท 

บริษัท ค่าเช่าสาํนกังาน 

 

 

 

บริษัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

 

 

 

1 พฤษภาคม 2562 -   

30 เมษายน 2565 

101,600.00 70,358.00 เงินประกนั 

101,600.00 บาท 

 

 

  

บริษัท ค่าเช่าสาํนกังาน บริษัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

1 พฤษภาคม 2562 -   

30 เมษายน 2565 

101,600.00 70,358.00 เงินประกนั 

101,600.00 บาท 

บริษัท ค่าเช่าคลงัสินคา้ บริษัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

1 ธันวาคม 2562 -   

30 พฤศจิกายน 2565 

14,400.00 - เงินประกนั 

14,400.00 บาท 

บริษัท ค่าเช่ารถยนต ์ บริษัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

1 เมษายน 2562 -   

31 มีนาคม 2565 

18,190.00 - - 

บริษัท

ย่อย1/ 

ค่าเช่าสาํนกังาน

และค่าเช่า

คลงัสินคา้

 

บริษัท เอ็มเอ็น ออ

โตที้ม จาํกดั 

1 เมษายน 2564 -   

30 มีนาคม 2566 

50,000.00 - เงินประกนั 

50,000.00 บาท 

บริษัท

ย่อย1/ 

ค่าเช่าท่ีดิน บริษัท เอ็มเอ็น ออ

โตที้ม จาํกดั 

1 มกราคม 2564 -   

31 ธันวาคม 2566 

50,000.00 - เงินประกนั 

50,000.00 บาท 

หมายเหต:ุ /1 บรษิัทย่อย คือ บรษิัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกดั และบรษิัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกดั 
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3. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเท่ากบั 3,465.20 ลา้นบาท รายละเอียดดงันี ้

รายการ กรรมสิทธิ ์
ระยะเวลา 

(โดยเฉลี่ย) 
มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

ลิขสิทธิ์คอนเทนต ์ บรษิัทและบรษิัทย่อย 5 - 7 ปี 3,465.20 ไม่ม ี

สรุปสาระสาํคญัของลิขสิทธิ์คอนเทนต ์ซึ่งเป็นสินทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน ดงันี ้

1. ลิขสิทธิ์คอนเทนตส่์วนใหญ่เป็นสิทธิ์ท่ีไดม้าจากผูจ้าํหน่ายหรือตวัแทนจาํหน่ายสิทธิ์คอนเทนตต์่างประเทศ โดย

มีระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 5 - 7 ปี ซึ่งสามารถจาํแนกสดัส่วนตามอายสุญัญาไดด้งันี ้

2. ลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บรษิัทไดร้บัมา มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั โดยมีเนือ้หาครอบคลมุถึงสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ไดร้บั 

ระยะเวลา มลูค่าของสญัญา พืน้ท่ีท่ีอนุญาตใหจ้าํหน่าย รายละเอียดคอนเทนตใ์นสญัญา รูปแบบการเผยแพร่สิทธ์ิคอนเทนต ์

รวมถึงเงื่อนไขการชาํระเงิน ขึน้อยู่กบัรายละเอียดตามท่ีตกลงกนัระหว่างผูข้ายและบรษิัท 

3. ลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บรษิัทมีอยู่นัน้ สามารถแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดงันี ้

ประเภท มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

1. เจเคเอ็นออรจิินอล (JKN Original)          29.85  

2. เอเชยีนแฟนตาซี (Asian Fantasy)     2,634.79  

3. ฮอลลิวดูฮติ (Hollywood Hit)        571.64  

4. ไอเมจิค ดิโปรเจค (I-Magic The Project)          103.60  

5. คิดสอิ์นสไปร ์(Kids Inspired)          18.47  

6. มิวสิคสตาร ์พาเหรด (Music Star Parade)            3.41  

7. นิวส ์(News) 0.01    

8. ซุปเปอรโ์ชวแ์ละซีซั่นนอลไฮไลท ์(Super Show & Seasonal Highlight)             103.43  

รวม     3,465.20  

 

 

 

 

 

อายุของลขิสทิธิ์คอนเทนต ์ สัดส่วน (ร้อยละ) ของคอนเทนตท์ัง้หมด 

นอ้ยกวา่เท่ากบั 3 ปี           2.09  

มากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี         21.45  

มากกวา่ 5 ปี         76.47  



 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  57 

 

 

4. สัญญาทีส่าํคัญในการดาํเนินธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีสญัญาท่ีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ รายละเอียดดงันี ้

1. CNBC Agreement 

  รายละเอียดสัญญา 

คู่สญัญา : Business News (Asia) LLP trading as CNBC Asia Pacific (CNBC) 

ประเทศของคู่สญัญา : สิงคโปร ์

เงื่อนไขการยกเลิกสญัญา : คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายสามารถยกเลิกสัญญาไดท้ันที โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ

คู่สัญญาอีกฝ่าย หากเกิดกรณีท่ีเข้าข่ายตามท่ีระบุในสัญญา โดยแบ่งออกเป็น  

2 ลกัษณะดงันี ้

1. สิทธ์ิในการบอกเลิกโดย CNBC มีสาระสาํคญัดงันี ้

- ในกรณีท่ีบริษัท ไม่สามารถดาํเนินการหรือใหบ้ริการตามสิทธิ์ท่ีไดร้บั ไม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางส่วน 

- ในกรณีท่ีบริษัท ไม่สามารถดาํเนินการเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งการไดร้บัอนุญาตจาก

ผู้เก่ียวข้องเพ่ือดาํเนินการหรือให้บริการตามสิทธิ์ท่ีได้รับ เช่น ใบอนุญาต

ประกอบช่องสถานีโทรทศันผ่์านระบบดาวเทียมสาํหรบัช่อง CNBC Thailand 

- ไม่ชาํระเงินจาํนวนใดๆ แก่ CNBC ตามขอ้กาํหนดท่ีระบใุนสญัญา  

2. สิทธ์ิในการบอกเลิกโดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีสาระสาํคญัดงันี ้

- ในกรณีท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงถกูศาลตดัสินใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย 

- ในกรณีท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงอยู่ในสถานะปรบัปรุงโครงสรา้งกิจการ หรือถูก

ยื่นคาํรอ้งใหม้ีสถานะลม้ละลาย และไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขไดภ้ายใน  

30 วนั 

เงื่อนไขการต่อสญัญา : ไม่มีระบใุนสญัญา 

สาระสาํคญัของสญัญา : บริษัทไดร้บัสิทธ์ิจาก CNBC ใน 2 รูปแบบเพ่ือใชส้าํหรบัดาํเนินการในประเทศไทย โดย

แบ่งตามระยะเวลาออกเป็น 2 ช่วง ดงันี ้

1. ระยะท่ี 1 ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2570 

โดยบรษิัทจะไดร้บัสิทธิ์ในรูปแบบ “Branded Block” ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการออกอากาศ

คอนเทนตข์อง CNBC ในรูปแบบภาษาไทย โดยสามารถเผยแพร่ไดใ้นช่องทาง

สถานีโทรทศันร์ะบบเคเบิลและดาวเทียม ระบบทีวีดิจติอล ระบบฟรีทีวี และระบบ

ผ่านอินเตอรเ์น็ต 

2. ระยะท่ี 2 ภายใน 2 ปีนบัจากวนัท่ีเริ่มสิทธิ์ประเภท Branded Block 

บรษิัทจะไดร้บัสิทธ์ิในรูปแบบ “CNBC Thailand Channel” ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการผลิต

และออกอากาศรายการโทรทศันต์ามรูปแบบของ CNBC ในรูปแบบภาษาไทย โดย

ออกอากาศทางช่อง CNBC Thailand 

ระยะเวลาของสญัญา : 10 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2570 
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2.  ใบรับรอง ใบอนุญาตทีบ่ริษทัได้รับ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีใบรบัรอง และใบอนญุาต จากคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

สถาบัน / หน่วยงาน /  

บุคคลทีใ่หก้ารรับรอง 

ชื่อใบรับรอง / ใบอนุญาต / 

การขึน้ทะเบียน 
ขอบเขต 

ระยะเวลาที ่

ได้รับสิทธิ์  

สํ า นั ก ร า ช เ ล ข า ธิ ก า ร

พระบรมมหาราชวงั 

พระราชทานพระราชานุญาตเชิญ

พระฉายาลกัษณ ์และภาพพระราช

กรณียกิจ 1/ 

พระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระฉายาลักษณ์ 

และภาพพระราชกรณียกิจ ไปจัดทาํสารคดีชุด My 

Queen - พระราชินีของเรา ความยาว 120 นาที

เผยแพร่ทางสถานี โทรทัศน์ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ดาวเทียมช่องสญัญาณ  

ตัง้แต่ 7 ตลุาคม 

2557 เป็นตน้ไป 

เนชั่ นแนล จี โอกราฟฟิก

(National Geographic) 

จ ด ห ม า ย อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ ต ร า 

National Geographic  

อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ ต ร า  National Geographic บ น

ผลิตภณัฑส์ารคดีชดุ My Queen - พระราชินีของเรา 

ตัง้แต่ 20 

สิงหาคม 2557 

เป็นตน้ไป 

สํ า นั ก ร า ช เ ล ข า ธิ ก า ร

พระบรมมหาราชวงั 

พระราชทานพระราชานุญาตเชิญ

พระฉายาลกัษณ ์และภาพพระราช

กรณียกิจ 2/ 

พระราชทานพระราชานญุาตเชิญ พระฉายาลกัษณ ์

พระฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ ภาพถ่ายฝีพระหตัถ ์ภาพและวีดี

ทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ไปจัดทําสารคดีชุด King Bhumibol of 

Thailand: The People’s King - ในหลวงในดวงใจ 

ความยาว 60 นาท ี

ตัง้แต่ 5 

พฤศจิกายน 

2557 เป็นตน้ไป 

สํ า นั ก ร า ช เ ล ข า ธิ ก า ร

พระบรมมหาราชวงั 

พระราชทานแผ่นซี ดีพระฉายา

ลกัษณ ์ภาพพระราชกรณียกิจ และ

พระราชทานพระราชานญุาต3/ 

พระราชทานพระฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณีย

กิจ และพระราชทานพระราชานุญาตทาํสาํเนาวีดิ

ทัศน์ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้าน

ต่างๆ ไปจัดทาํสารคดี ชุด“My Princess – สมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ เจา้ฟ้าประชาชน” 

ตัง้แต่ 27 

มกราคม 2558 

เป็นตน้ไป 

เนชั่ นแนล จี โอกราฟฟิก

(National Geographic) 

จ ด ห ม า ย อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ ต ร า 

National Geographic  

อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ ต ร า  National Geographic บ น

ผลิตภณัฑส์ารคดีชดุ My Princess – สมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯ เจา้ฟ้าประชาชน 

ตัง้แต่ 10 

พฤศจิกายน 

2557 เป็นตน้ไป 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กิ จ ก า ร

ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง  กิ จ ก า ร

โ ท ร ทั ศ น์  แ ล ะ กิ จ ก า ร

โ ท ร ค ม น า ค ม แ ห่ ง ช า ติ  

(กสทช.) 

ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทศันส์าํหรบัใหบ้ริการ

กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(กิจการ

ที่ไม่ใชค้ล่ืนความถี่) ที่ไม่มีโครงข่าย

เป็นของตัวเอง ช่องรายการJKN 

TV4/ 

ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการสถานีโทรทศัน ์ 08 เมษายน 

2563 - 

07 เมษายน 

2564 
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สถาบัน / หน่วยงาน /  

บุคคลทีใ่หก้ารรับรอง 

ชื่อใบรับรอง / ใบอนุญาต / 

การขึน้ทะเบียน 
ขอบเขต 

ระยะเวลาที ่

ได้รับสิทธิ์  

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศร

สงคราม 

จดหมายพระราชทานพระบรม 

ราชานญุาต5/ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรม

ฉายาลกัษณ ์จากหนงัสือ “เจา้นายเล็ก ๆ  – ยวุกษัต

ริย์”พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า

กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์เพ่ือ

ประกอบการจัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติดชุด 

“King’s Mom : พระมารดาสองแผ่นดิน” 

30 กนัยายน 

2559 

เป็นตน้ไป 

เนชั่ นแนล จี โอกราฟฟิก

(National Geographic) 

จ ด ห ม า ย อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ ต ร า 

National Geographic  

อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ ต ร า  National Geographic บ น

ผลิตภณัฑส์ารคดีชุด King’s Mom : พระมารดาสอง

แผ่นดิน 

ตัง้แต่ 

23 กมุภาพนัธ ์

2559 เป็นตน้ไป 

เนชั่ นแนล จี โอกราฟฟิก

(National Geographic) 

จ ด ห ม า ย อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ ต ร า 

National Geographic  

อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ ต ร า  National Geographic บ น

ผลิตภณัฑส์ารคดีชดุ Siddahartha 

ตัง้แต่ 

23 กมุภาพนัธ ์

2559 เป็นตน้ไป 

สํ า นั ก ร า ช เ ล ข า ธิ ก า ร

พระบรมมหาราชวงั 

พระราชทานพระราชานุญาตเชิญ

พระฉายาลักษณ์ ภาพพระราช

กรณียกิจ และสําเนาวีดีทัศน์ระ

บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดลุยเดช 6/ 

พระราชทานพระฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณีย

กิจ  และสํา เนาวี ดีทัศน์พระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ไปจัดทาํสารคดี ชุด“My King - ในหลวงของเรา ...
ความสขุ ความทรงจาํ นิรนัดร” 

ตัง้แต่ 27 

มกราคม 2558 

เป็นตน้ไป 

National Broadcasting 

Company Universal 

(NBC) 

License and Corporation 

Agreement 

อนุญาตใหผ้ลิตรายการเกี่ยวกับข่าวธุรกิจและการ

ลงทนุภายใตแ้บรนด ์CNBC 

2560 - 2570 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กิ จ ก า ร

ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง  กิ จ ก า ร

โ ท ร ทั ศ น์  แ ล ะ กิ จ ก า ร

โ ท ร ค ม น า ค ม แ ห่ ง ช า ติ  

(กสทช.) 

ใบอนุญาตใช้ค ล่ืนความถี่ และ

ประกอบกิจการโทรทัศน์ส ําหรับ

ใหบ้ริการโทรทัศนท์ี่ใชค้ล่ืนความถี่

ระดบัชาติ ช่องรายการ เจเคเอ็น 18 

ใช้ในการดาํเนินธุรกิจให้บริการสถานีโทรทัศน ์ใน

รูปแบบ Digital Terrestrial Rights (DTT) 

25 เมษายน 

2557 -               

24 เมษายน 

2572 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กิ จ ก า ร

ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง  กิ จ ก า ร

โ ท ร ทั ศ น์  แ ล ะ กิ จ ก า ร

โ ท ร ค ม น า ค ม แ ห่ ง ช า ติ  

(กสทช.) 

ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทศันส์าํหรบัใหบ้ริการ

กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(กิจการ

ที่ไม่ใชค้ล่ืนความถี่) ที่ไม่มีโครงข่าย

เป็นของตวัเอง ช่องรายการ ไฮ ช็อป

ป้ิง ทีวี 

ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการสถานีโทรทศัน ์ 26 ตลุาคม 2561 

- 25 ตลุาคม 

2566 

หมายเหต ุ 1/ สารคดีชุด My Queen – พระราชินีของเรา เป็นสารคดีท่ีจัดทาํเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เพื่อ

เผยแพรท่างสถานีโทรทัศนต์ามท่ีกาํหนด และบริษัทยังไดร้บัพระราชทานพระราชานุญาตจดัทาํเป็นหนังสือประกอบดีวีดีสารคดีรว่มกับเนชั่น

แนลจีโอกราฟฟิก สหรฐัอเมริกา โดยสามารถผลิตและจาํหน่ายไดใ้นปริมาณท่ีกาํหนด 

 2/ สารคดีชุด The People’s King – ในหลวงในดวงใจ เป็นสารคดีท่ีจดัทาํเพื่อมอบแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ  และจาํหน่าย โดยรายไดส่้วนหน่ึง

ทลูเกลา้ทลูกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยัโดยสามารถผลิตและจาํหน่ายไดใ้นปริมาณท่ีกาํหนด 
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 3/ สารคดีชดุ  My Princess – สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ เจา้หญิงของเรา โครงการสารคดีท่ีมีความยาว 120 นาที โดยนาํพระราชประวติัและ

พระราชกรณียกิจดา้นต่างๆ และลงพิมพใ์นหนงัสือบทความพิเศษ โดยนาํเนือ้หาของสารคดีดงักล่าวจดัพิมพเ์ป็นหนงัสือ และจดัทาํเป็นแผ่นดีวี

ดี ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของ National Geographic โดยสามารถผลิตและจาํหน่ายไดใ้นปริมาณท่ีกาํหนด 

 4/ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสาํหรบัใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์ฯ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใหก้บับริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั ซึ่งการไดร้บัอนญุาตครัง้แรกจะมีอาย ุ1 ปี หากปฏิบติัตามกฎและ

ขอ้บงัคบัครบถว้น การต่ออายคุรัง้ต่อไปจะไดร้บัอนญุาตเป็น 2 ปี และ 5 ปี ตามลาํดบั 

 5/ สารคดีชุด “King’s Mom: พระมารดาสองแผ่นดิน” โครงการสารคดีท่ีจัดทําเพื่อเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ และ

สถานีโทรทศันด์าวเทียม 

 6/ สารคดีชดุ “My King: ในหลวงของเรา...ความสขุ ความทรงจาํ นิรนัดร” เป็นสารคดีเพื่อเผยแพรพ่ระราชประวติัพระราชกรณียกิจ และราํลกึใน

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดทาํเป็นดีวีดีสารคดีสาํหรบัมอบแก่หน่วยงานกับสถาบัน

ศึกษาต่างๆ และจาํหน่าย โดยรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายสมทบทนุศิริราชมลูนิธิ โดยสามารถผลิตและจาํหน่ายไดใ้นปริมาณท่ีกาํหนด 
 

1.2.2.5 งานทียั่งไม่ได้สง่มอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2564 บริษัทมีสัญญาใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์ยังไม่ไดส่้งมอบ (Backlog) 

ทั้งหมด 36 สัญญา มีมูลค่ารวมเท่ากับ 806.35 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย Backlog จากการจาํหน่ายคอนเทนตใ์นประเทศ 

มูลค่า 143.33 ลา้นบาทและ Backlog จากการจาํหน่ายคอนเทนตใ์นต่างประเทศ มูลค่า 663.02 ลา้นบาท หรือ 19.94 ลา้น

เหรียญสหรฐัอเมรกิา 
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1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") ดงันัน้ การตดัสินใจของบรษิัทในการเขา้ลงทนุในธุรกิจต่างๆ นอกจากบรษิัทจะคาํนึงถึงผลตอบแทนของผูม้ี

ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนท่ีจะไดร้บัจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแลว้ การดาํเนินธุรกิจตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของ

ตลาดหลักทรพัยฯ์ และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์("สาํนักงาน ก.ล.ต.") ก็เป็นอีกปัจจยัท่ี

บริษัทใหค้วามสาํคญั ดว้ยตระหนกัว่าเป็นการควบคุมและกลไกท่ีจะนาํไปสู่การกาํกับดูแลกิจการท่ีไปลงทุนรวมถึงการมีระบบ

บริหารจัดการท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและ

รบัผิดชอบการดาํเนินงาน ตลอดจนกาํหนดทิศทางการบรหิารงานในกิจการท่ีบรษิัท เขา้ไปลงทนุนัน้ไดอ้ย่างสมบรูณ ์เสมือนเป็น

หน่วยงานหน่ึงของบริษัทอีกทัง้ สามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดงักล่าวเพ่ือดูแลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของ

บริษัทได ้มาตรการในการกาํกับดูแลกิจการดงักล่าวนีจ้ะเพ่ิมมลูค่าและความเชื่อมั่นใหก้ับผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทว่าธุรกิจท่ี

บรษิัท เขา้ลงทนุนัน้จะดาํเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

ดังนั้น บริษัทจึงไดก้าํหนดนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัท 

ดงักล่าวฉบบันี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ รวมทัง้แนวทาง

การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รายละเอียดมีดงันี ้

นโยบายในการลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิทัรว่ม 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่าจะ

ก่อใหเ้กิดประโยชนร์ว่มเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการหารายได ้และเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรของบรษิัท ทัง้นี ้บรษิัทจะพิจารณา

สดัส่วนการลงทุน กาํไรท่ีคาดว่าจะไดร้บั ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของบริษัทก่อนการตดัสินใจลงทุนใน

โครงการต่างๆ โดยการตดัสินใจในการลงทุนดงักล่าวนัน้ จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) และบริษัทจะแต่งตัง้ ตัวแทนของบริษัทท่ีมีคุณสมบตัิ และประสบการณ ์เพ่ือเขา้ร่วมเป็น

คณะกรรมการในบรษิัทนัน้ๆ เพ่ือกาํหนดนโยบายท่ีสาํคญั และกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มดงักล่าว 

บริษัทย่อยของบริษัท ทียั่งมีการดาํเนินธุรกิจ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีบรษิัทย่อยท่ียงัดาํเนินธุรกิจอยู่ ดงันี ้

1. บรษิัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั   ดําเนินธุรกิจให้บริการสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล และการผลิตและ

จาํหน่ายสินคา้เพ่ือสขุภาพ ความงาม และสินคา้อปุโภคบรโิภค    

1.1 บรษิัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปป้ิง จาํกดั ดาํเนินธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าผ่านช่องรายการ Home Shopping 

ทางโทรทศันแ์ละ e-Commerce 

 1.1.1  บรษิัท ไฮ ช็อปป้ิง ทีวี จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการประกอบกิจการโทรทศัน ์

2. บรษิัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองดื่มท่ีไม่มีแอลกออล ์

3. บรษิัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกดั   ดาํเนินธุรกิจโรงงานผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองดื่มท่ีไม่มีแอลกออล ์

4. JKN GLOBAL CONTENT PTE. LTD.  ดาํเนินธรุกิจตวัแทนซือ้ลิขสิทธ์ิรายการ 
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1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
- กรณีท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท รอ้ยละ 100 กลุ่มผู้ถือหุ้นหลักส่วนท่ีเหลือไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท                  

เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 
- บริษัทถือหุน้ทางตรงในบริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกัด รอ้ยละ 51 และถือหุน้ทางออ้มโดยผ่านการถือหุ้นใน บริษัท เอ็มเอ็น         

เบฟเวอเรจ จาํกัด ในสัดส่วนรอ้ยละ 60 คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนสุทธิ (Effective Shareholding) ของบริษัทในบริษัท เจเคเอ็น    
เอ็มเอ็นบี จาํกดั เท่ากบัรอ้ยละ 80.4 

- บริษัทท่ีไม่ไดม้ีการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ 1) บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จาํกัด  2) บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกัด  3) บริษัท เจเคเอ็น 
นิวส ์จาํกดั  4) บริษัท ควอดโทร พี จาํกดั   

 

1.3.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 28 ธันวาคม 2564 มดีงันี ้

ลาํดับ คาํนําหน้าชื่อ จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

1 กลุ่มครอบครวัจกัราจฑุาธิบดิ ์ 366,281,323  60.29 

  1.1  นายจกัรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ ์ 342,923,173 56.45 

  1.2  นางสาวพมิพอ์มุา จกัราจุฑาธิบดิ ์ 23,358,150  3.84  

2 นายแพทยเ์ฉลิม  หาญพาณิชย ์ 24,000,000 3.95 

3 นางสาวชนมนิ์ภา ลาํโกน  6,350,250 1.05 

4 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 4,069,514 0.67 

5 นายโสรตัน ์วณิชวรากจิ 3,713,000 0.61 

6 นายวิบลูย ์วชัรสรุงัค ์ 3,651,600 0.60 

7 นายองอาจ วรวิทยลิ์ขิต 3,450,000 0.57 

8 นางสาววนัทนีย ์รุจิราวรรณกร 2,332,000 0.38 
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ลาํดับ คาํนําหน้าชื่อ จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

9 นายรงัสรรค ์อณุหสทุธิยานนท ์ 1,900,000 0.31 

10 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET 

   

1,794,900 0.30 

ผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ 189,955,669 31.27 

รวม 607,498,256 100.00 

 

1.4   จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

รายละเอียดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564 

ชื่อหลกัทรพัย ์ : บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

เคร่ืองหมาย : JKN 

ตลาด : SET  

( เปล่ียนแปลงตลาดรองสําหรับการซื ้อขายหลักทรัพย์ จากตลาด

หลักทรัพย์ mai เ ป็นเข้าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ SET เริ่มวันท่ี              

12 พฤศจิกายน 2563) 

วนัท่ีเขา้ซือ้ขายในวนัแรก : 30 พฤศจิกายน 2560 

ทนุจดทะเบียน : 392,730,293.50 บาท (หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 

ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ : 303,749,128 บาท (หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 

สิทธิออกเสียง : 1 : 1 

การเปลี่ยนแปลงทนุในปี 2560 – 31 ธันวาคม 2564 

ปี พ.ศ. รายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนทีส่าํคัญ 

2560 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บรษิัทมีทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ 270,000,000 บาท แบ่งเป็น  หุน้สามญั 

540,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

2561 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561 มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  

 เสนออนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 54,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน

108,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดง

สิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ครัง้ท่ี 1 (JKN - W1)  

ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 มีมติอนมุตัิตามท่ีคณะกรรมการ

บรษิัทเสนอทกุประการ ทาํใหบ้รษิัท 

 มีทนุจดทะเบียน 324,000,00 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 648,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้

ละ 0.50 บาท และมีทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 540,000,000 

หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
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2562 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2562  มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุ

วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562  

 เพ่ืออนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน

150,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทเพ่ือรองรบัการการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้

กู้แปลงสภาพท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด 

(มหาชน) ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2568  

โดยท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2562 มีมติอนมุตัิตามท่ีคณะกรรมการ

บรษิัทเสนอทกุประการ ทาํใหบ้รษิัท 

 มีทุนจดทะเบียน 399,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 798,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 270,000,000 บาท แบ่งเ ป็นหุ้นสามัญ 

540,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

2563 1) เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2563 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพเฉพาะเจาะจง (Private 

Placement) จาํนวน 1,200 ลา้นบาท ใหแ้ก่ North Haven Thai Private Equity (“NHTPE”) และได้

จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน กับ กระทรวงพาณิชย ์จากเดิม 324,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้

สามัญ 648,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน 399,000,000 บาท โดย

แบ่งเป็นหุน้สามญั 798,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

2) วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อท่ี

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัท จาํนวน 

52,419,917 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 399,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

จาํนวน 451,419,917 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 104,839,834 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงัต่อไปนี ้

 จาํนวนไม่เกิน 67,500,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล

ของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นปันผล รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิน้จาํนวนไม่เกิน 

67,500,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 33,750,000 

บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลประมาณหุน้ละ 0.0625 บาท ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใด

มีเศษของหุน้เดิมหลงัจากการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 

0.0625 บาท 

 จาํนวนไม่เกิน 23,842,499 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของหุน้

กูแ้ปลงสภาพท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั 

(มหาชน) ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2568 

 จาํนวนไม่เกิน 13,497,335 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทครัง้ท่ี 1 
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3) เมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 มีมติอนมุตัิตามท่ีคณะกรรมการ

บรษิัทเสนอทกุประการ ทาํใหบ้รษิัท 

 มีทุนจดทะเบียน 451,419,917 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 902,839,834 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตรา

ไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

540,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

4) วันท่ี 29 เมษายน 2563 บริษัทจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นปันผล 

จาํนวนทัง้สิน้ 67,498,229 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้

ของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์ จากเดิม 270,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 

303,749,114.50 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 607,498,229 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

และมีทุนจดทะเบียน 451,419,917 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 902,839,834 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตรา

ไว ้ หุน้ละ 0.50 บาท 

5) วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ครัง้ท่ี 1 

ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทา้ย เป็นจาํนวน 27 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดย

บริษัท ไดท้าํการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้กับกระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 

ทาํใหบ้ริษัท มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 303,749,128 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญ 607,498,256 หุน้ 

มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และมีทนุจดทะเบียน 451,419,917 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 

902,839,834 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

6) เปล่ียนแปลงตลาดรองสาํหรบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์JKN จากตลาดหลกัทรพัย ์mai เป็นเขา้ซือ้ขาย

ในตลาดหลกัทรพัย ์SET เริ่มวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 

2564 วันท่ี 30 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 มีมติอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการเสนอ              

ท่ีสาํคญัดงันี ้

1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยตดัหุน้ท่ียังมิไดอ้อกจาํหน่ายในจาํนวน 121,499,079 

หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียน 60,749,539.50 บาท 

2) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 2,059,916.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จาํนวน 390,670,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 392,730,293.50 บาท โดยการ

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวนไม่เกิน 4,119,832 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยจดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทุนไวเ้พ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั

ของบรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2568  
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1.5 การออกหลกัทรัพยอ์ืน่ 

1.5.1   หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ  

 หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2563 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจํากัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจงเพียงรายเดียว คือ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited (“NHTPE”) 

(ชื่อเดิมคือ “North Haven Thai Private Equity L.P.”) ไดแ้ก่ หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษัท 

เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ประเภทของหุน้กูแ้ปลงสภาพ : หุน้กูแ้ปลงสภาพ ท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบริษัท ประเภทไม่
ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) 

(“หุน้กูแ้ปลงสภาพ”) 

จํานวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลง

สภาพทัง้หมด 

: ไม่เกิน 1,200,000,000 บาท 

อตัราดอกเบีย้ : รอ้ยละ 3 ต่อปี โดยชาํระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาส 

อาย ุ : 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงภาพ 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน : 24 มกราคม 2568 

อตัราส่วนการแปลงสภาพ : จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ : 8 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาท่ีไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยท่ีราคา

ตลาดคํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ย้อนหลัง 15 วันทาํการ

ติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการ

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด คือ ระหว่าง
วนัท่ี 24 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเท่ากบั 6.17 บาทต่อ

หุน้   

ราคาแปลงสภาพ  

(ภายหลังจากการปรบัสิทธิจากการ
จ่ายปันผล จากผลการดําเนินงาน
ประจาํปี 2563) 

: 6.7430  บาทต่อหุน้ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ : ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้
สามญัของบรษิัท ไดห้ลงัจากครบกาํหนด 1 ปีนบัจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

จนถึง 10 วนัทาํการก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ก่อนวนัครบกาํหนด 

: ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพในส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ

แปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบริษัท ก่อนครบกาํหนดอายุหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ได ้ณ วันใด ๆ หลังจากครบกาํหนด 3 ปี 9 เดือนนับจากวันออกหุ้นกูแ้ปลง

สภาพ  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใชสิ้ทธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนั

ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะตอ้งแจ้งให้

บรษิัททราบล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 150 วนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

หากครบกาํหนด 3 ปี 9 เดือนนบัจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และคงมีหุน้กู้
แปลงสภาพท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษัทคงเหลืออยู่

มากกว่า 500,000,000 บาท บริษัทมีสิทธิในการขยายระยะเวลาในการใช้
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง

สภาพโดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ สาํหรบัจาํนวนมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูแ้ปลง
สภาพเฉพาะในส่วนท่ีเกินกว่า 500,000,000 บาท ออกไปจนถึงวันครบ

กาํหนด 4 ปี 9 เดือน นบัจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะ
ไม่สามารถใชสิ้ทธิในการขอขยายระยะเวลาในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพขา้งตน้
ได ้หากผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเลือกท่ีจะใชสิ้ทธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพหลงัจาก 4 ปี 9 เดือนนบัจากวัน
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในกรณีนี ้ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถขอไถ่ถอนหุน้กู้

แปลงสภาพไดโ้ดยไม่มีการจาํกดัมลูค่าการไถ่ถอน 

ราคาใชสิ้ทธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้

กู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลง

สภาพ 

: ราคาใชสิ้ทธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู้
แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ คือ ราคาท่ีตราไวต้่อหน่วยของหุน้กู้

แปลงสภาพ รวมกบัดอกเบีย้คา้งจ่ายสะสม (หากมี) 

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

แปลงสภาพโดยบรษิัทในฐานะผูอ้อก

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

: ไม่มี  
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1.5.2 หลักทรัพยท์ีเ่ป็นตราสารหนี ้

 หุ้นกู้ (Bond) 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหุน้กูท่ี้ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ ทัง้หมด 5 ชุด มลูค่ารวม 2,200 ลา้นบาท โดยเป็น

หุน้กูท่ี้เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนัและ/หรือผูล้งทนุรายใหญ่ (II & HNW) ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัเป็นการ

ออกภายใตก้ารขออนุมัติจากผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยวงเงินสาํหรบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ณ ปัจจุบันเป็นไปตามมติท่ี

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ท่ีไดร้บัอนมุตัจิากผูถื้อหุน้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง และ 

ณ ปัจจบุนัวงเงินหุน้กูท่ี้ไดร้บัอนมุตัิดงักล่าวคงเหลือเท่ากบั 300 ลา้นบาท 

หุ้นกู้ 
สัญลักษณ ์

หุ้นกู้ 

มูลค่าหุ้นกู้  

ณ วันออก 

หุ้นกู้ 

(ล้านบาท) 

มูลค่า  

(ล้าน

บาท) 

อายุ 

หุ้นกู้ 

วันครบ

กาํหนด 

ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

อัตรา

ดอกเบีย้ 

(ต่อปี) 

ประเภท 

ของการ 

เสนอขาย* 

1. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2563 ครบกาํหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ              

ไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนดไถ่ถอน 

JKN234A 400 400 2 ปี 

9 เดือน 

24 เม.ย. 2566 6.60% PP 

(II & HNW) 

2. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2563 ครบกาํหนด

ไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผูอ้อกหุน้กู้มีสิทธิไถ่ถอน

ก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน 

JKN239A 600 600 2 ปี 

9 เดือน 

1 ก.ย. 2566 6.60% PP 

(II & HNW) 

3. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2564 ครบกาํหนด

ไถ่ถอนปี 2565 ซึ่งผูอ้อกหุน้กู้มีสิทธิไถ่ถอน

ก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน 

JKN22DA 600 600 1 ปี                 

8 เดือน 

9 ธ.ค. 2565 6.30% PP 

(II & HNW) 

4. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2564 ครบกาํหนด

ไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผูอ้อกหุน้กู้มีสิทธิไถ่ถอน

ก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน 

JKN231A 300 300 1 ปี               

6 เดือน 

9 ม.ค. 2566 6.25% PP 

(II & HNW) 

5. หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2564 มลูค่า 

300.00 ลา้นบาท ครบกาํหนดไถ่ถอนวันท่ี  

1 กรกฎาคม 2565 

JKN22701A 300 300 240 วนั 1 ก.ค. 2565 5.65% PP 

(II & HNW) 

รวม 2,200     

หมายเหต ุ * PP (II & HNW) คือ การเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนัและ/หรือผูล้งทนุรายใหญ่ 
 

 ตั๋วแลกเงนิ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทไม่มยีอดหนีค้งคา้งในตั๋วแลกเงินใดๆ 

 

http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondFeature/Issue.aspx?symbol=3f32fc0e-f4e3-e811-a2eb-8f4741d67deb
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1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40.00 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษี จากงบเฉพาะ

กิจการ ไม่รวมกาํไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิ และภายหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงนิ

ปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและขอ้จาํกัดตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญากูย้ืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ข

นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบรษิัท ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งิน

ลงทุนและเงินทุนหมนุเวียน รวมถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏ

อยู่ในงบการเงินเฉพาะของบรษิัทและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปีของบริษัทโดยจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลไดเ้ป็นครัง้

คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาํไรสมควรพอจะทาํเช่นนั้นได ้แลว้ใหร้ายงานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป   

โดยขอ้มลูกาํไรสทุธิและการจ่ายปันผลยอ้นหลงัมีดงันี ้

ปี 2560 2561 2562 2563 25641/ 

กาํไรสทุธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)2/ 0.31 0.37 0.42 0.51 0.30 

มลูค่าเงินปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) - 0.17 0.14 0.207 - 

มลูค่าหุน้ปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) - - 0.0625 - - 

รวมมลูค่าเงินปันผลสทุธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) - 0.17 0.2025 0.207 - 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสทุธิ3/(รอ้ยละ) 0.00 41.23 41.50 40.01 0.00 

หมายเหต ุ 1/ นาํเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 

 2/ กาํไรสุทธิต่อหุน้ปี 2562 คาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัท (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ย

จาํนวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุน้สามญัที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยไดป้รบัจาํนวนหุน้เพ่ือสะทอ้นผลกระทบจากการออกหุน้ปันผล

แลว้ และสาํหรบักาํไรสุทธิต่อหุน้ของปีก่อนไดถู้กคาํนวณขึน้ใหม่ โดยเสมือนว่าการออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึน้ตัง้แต่วนัเร่ิมตน้ของงวด

แรกที่เสนอเผยแพรข่อ้มลู  

 3/ เป็นกาํไรสทุธิที่ใชใ้นการคาํนวณเพ่ือจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 (กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี ของงบเฉพาะกิจการแต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง และภายหลงัหกัเงิน

สาํรองต่างๆ) 
  

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

สาํหรบับรษิัทย่อยของบรษิัทแต่ละบรษิัทนัน้ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40.00 ของ

กาํไรสุทธิหลังหักภาษี อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงิน              

ปันผลจากกาํไรสุทธิประจาํปีหลังหกัภาษีเงินได ้และหลังหักเงินสาํรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของ

สภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการ ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน รวมทัง้สภาพคล่องของ

บรษิัทย่อยนัน้ๆ เป็นตน้  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  การบริหารจัดการความเส่ียง 
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2.  การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1    นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบรหิารจดัการองคก์ร

ท่ีดี  เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินท่ีมั่นคงและสามารถสรา้ง

ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระดบัท่ีเหมาะสม  ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงเห็นควรใหม้ีการนาํระบบการบรหิารความเส่ียงมาปฏิบตัิโดย

มีกรอบการดาํเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเส่ียงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องมีความเข้าใจหลักการ

บรหิารความเส่ียงและนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมจึงกาํหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงองคก์ร ดงันี ้

1. ผูบ้ริหารระดบัสงูและคณะกรรมการบริษัทมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในกระบวนการบริหารความเส่ียง เพ่ือใช้

เป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจในการวางแผนกลยทุธ ์แผนงาน และการดาํเนินงานของบรษิัทฯ  

2. ทุกหน่วยงานมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ ประเมินความเส่ียง กาํหนดตวัชีว้ดัความเส่ียง แนวทางการป้องกันและบรรเทา

ความเส่ียง หรือความสญูเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ พรอ้มทัง้

จดัทาํรายงานท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงตามกรอบการดาํเนินงานและขัน้ตอนการบรหิารความเส่ียง 

3. การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดของพนักงานในทุกระดับชั้นท่ีต้องตระหนักถึงความเส่ียงท่ีมีในการ

ปฏิบตัิงานในหน่วยงานของตนและองคก์ร และตอ้งใหค้วามสาํคญัในการบรหิารความเส่ียงดา้นต่างๆ ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเพียงพอ

และเหมาะสม 

4. เมื่อพนกังานพบเห็นหรือรบัทราบความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะตอ้งรายงานความเส่ียงนัน้ใหผู้ท่ี้

เก่ียวขอ้งรบัทราบทนัที เพ่ือดาํเนินการจดัการความเส่ียงนัน้ต่อไป 

5. มุ่งส่งเสริมสนบัสนุนและใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเส่ียงแก่ผูบ้ริหารและ

พนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการปลูกฝังสรา้งนิสัยให้บุคลากรทุกระดับไดต้ระหนักถึงความสาํคัญและความมีส่วนร่วม

รบัผิดชอบในการดาํเนินการดา้นบริหารความเส่ียงขององคก์ร ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมท่ีนาํไปสู่การสรา้งมูลค่าเพ่ิม 

(Value Creation) 

 

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

2.2.1 ความเสี่ยงในการดาํเนินธุรกิจ 

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ หรือน้อยราย 

จากโครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบริษัทในปัจจบุนั บริษัทมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์ป็นหลกั โดย

ในปี 256–2 - 2564 บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวในสดัส่วน รอ้ยละ 96.00 รอ้ยละ 95.69 และรอ้ยละ 92.08 ของรายไดร้วม

แต่ละรอบบญัชีตามลาํดบั ทัง้นี ้รายไดค้่าสิทธิ์ท่ีเพ่ิมขึน้ ในระหว่างปี 2564 เกิดจากการขายลิขสิทธ์ิคอนเทนตใ์หก้บัลกูคา้ราย

ใหญ่ (มียอดขายมากกว่ารอ้ยละ 5 ของรายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิคอนเทนตร์วม) 7 ราย เป็นหลกั ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเป็นลกูคา้

ต่างประเทศ 4 ราย บรษิัทท่ีเป็นลกูคา้ในประเทศท่ีประกอบธุรกจิทีวีดิจิตอล 3 ราย  
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จากการท่ีรายไดห้ลกัของบริษัทเกิดจากการพ่ึงพิงลกูคา้รายใหญ่เพียง 7 รายเป็นหลกั และหากลกูคา้ดงักล่าว 

ซือ้คอนเทนตจ์ากบริษัทลดลง อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทได ้บริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวเป็น

อย่างดี บริษัทจึงไดม้ีการสรา้งสมัพนัธอ์นัดีกับลกูคา้ผ่านการปฏิบตัิตามสญัญาอย่างเครง่ครดั และส่งมอบบริการท่ีมีคณุภาพ

อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึง การหาลกูคา้รายใหม่ ๆ เพ่ิมขึน้ เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูคา้รายใหญ่  

นอกจากการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ปัจจุบนับริษัทขยายธุรกิจสู่ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ เพ่ือเป็นการลด

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์พียงอย่างเดียว 

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจโทรทัศน ์

ตั้งแต่ปลายปี 2556 ธุรกิจโทรทัศน์ในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปมาก เน่ืองจากการเปิดประมูล

ใบอนญุาตช่องรายการโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิตอลของ กสทช. ส่งผลใหธุ้รกิจโทรทศันจ์ากเดิมออกอากาศเพียง 6 ช่อง

สถานี เป็น 30 ช่องสถานี (6 ช่องสถานีเดิม และ 24 ช่องสถานีระบบดิจิตอล) ซึ่งถือเป็นผลดีต่อธุรกิจของบริษัทเน่ืองจากมี

ลกูคา้กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศันเ์พ่ิมขึน้ แต่เน่ืองจากใบอนญุาตฯ ดงักล่าวมีมลูค่าสงูและมีกาํหนดเวลาการจ่ายชาํระ

ท่ีเครง่ครดั คือ ผูท่ี้ประมลูใบอนญุาตในระบบดิจิตอลตอ้งทยอยชาํระค่าประมลูใหก้ับกสทช.ทัง้หมด 6 งวด เริ่มตัง้แต่ปี 2557 - 

2562 และหากไม่ชาํระภายในกาํหนด กสทช. สามารถยกเลิกใบอนญุาตได ้ 

ซึ่งในปี 2558 กสทช.มีคาํสั่งปิดช่องสถานีระบบดิจิตอลแลว้บางสถานีเน่ืองจากผูช้นะการประมลูไม่สามารถ

ชาํระค่างวดไดต้ามกาํหนด ต่อมาในปี 2562 กสทช. ไดม้ีประกาศใหผู้ป้ระกอบธุรกิจระบบดิจิตอลสามารถขอคืนใบอนุญาตได ้

โดยจะไดร้บัค่าชดเชยจากการคืนใบอนญุาตดงักล่าว ซึ่งมีผูป้ระกอบการทัง้หมด 7 ช่องสถานีท่ีทาํการคืนใบอนญุาต โดย 1 ใน 

7 ช่องสถานีดังกล่าวเป็น 1 ในลูกคา้รายใหญ่ของบริษัท การประกาศของกสทช.ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทไดร้บัความเส่ียง

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมธุรกิจโทรทศัน ์

บรษิัทตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงไดน้าํเขา้ลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์สามารถเผยแพรไ่ดห้ลากหลาย

ช่องทางเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงหากเกิดเหตุการณส่์งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท โดยคอนเทนตท่ี์บริษัทนาํเขา้และ

จดัจาํหน่ายสามารถเผยแพรไ่ดท้ัง้หมด 5 ช่องทาง คือ (1) สิทธ์ิเผยแพรลิ่ขสิทธ์ิคอนเทนตผ่์านการออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์

ดิจิตอล (DTT) (2) สิทธิ์เผยแพร่ลิขสิทธิ์คอนเทนตผ่์านการออกอากาศทางสถานีโทรทศันร์ะบบเคเบิลและดาวเทียม (Cable & 

Satellite) (3) สิทธิ์ เผยแพร่ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในโรงภาพยนต์ (Cinema) (4) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ทางระบบ

ช่องสัญญาณทางอินเตอรเ์น็ต หรือระบบวิดีโอ ออนดีมานด ์(VOD) (5) สิทธิ์เผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนตใ์นรูปแบบสินคา้และ

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัคอนเทนต ์(Merchandise)  

3. ความเสี่ยงจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 

จากการท่ีลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บรษิัทใหบ้รกิารและจาํหน่ายปัจจุบนั มีทัง้ลิขสิทธิ์คอนเทนตป์ระเภทซีรีส ์ (ลิขสิทธิ์

คอนเทนตก์ลุ่ม Asian Fantasy) ภาพยนตร ์(ลิขสิทธ์ิคอนเทนตก์ลุ่ม Hollywood Hit) การต์ูน (ลิขสิทธ์ิคอนเทนตก์ลุ่ม Kid’s 

Inspire) ซึ่งลว้นแต่เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์ไดร้บัผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยผูท่ี้ทาํการละเมิดลิขสิทธ์ิไดล้กัลอบนาํ

ภาพและเสียงมาทาํการประกอบและเผยแพร่โดยมิไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิทัง้ในรูปแบบของการผลิตสินคา้ Home 

Entertainment (DVD, Blu-ray) หรือการเปิดเว็ปไซตอ์อนไลน ์หรือเฟสบุ๊ค(Facebook) ใหผู้ช้มรบัชมฟรี  
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และเน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์บริษัทจาํหน่ายและใหบ้ริการในปัจจุบนัมีมลูค่าสงูและถือเป็นทรพัยสิ์นหลัก 

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทหากถูกละเมิดหรือขโมยออกเผยแพร่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทได ้บริษัท

ใหค้วามสาํคญักับประเด็นดงักล่าว และไดก้าํหนดแนวทางในการป้องกันมิใหลิ้ขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบริษัทถูกละเมิดหรือถูก

ลกัลอบ หรือถกูนาํออกเผยแพรโ่ดยไม่ไดร้บัอนญุาต บรษิัทจึงไดพ้ยายามลดความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการกาํหนดสิทธ์ิการเขา้ถงึ

ลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบรษิัทดงันี ้

(1) การป้องกนัขัน้ท่ี 1 :  การเขา้ - ออกสถานท่ีจดัเก็บลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบริษัท (Film Library หรือ FL)  

มีกาํหนดรหสัการเขา้ - ออกหอ้ง FL ซึ่งมีเพียงผูไ้ดร้บัอนญุาตจึงสามารถเขา้ถงึรหสั 

และมีสิทธิ์เขา้หอ้ง FL 

(2) การป้องกนัขัน้ท่ี 2 : การจดัเก็บลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบรษิัทจดัเก็บในเคร่ือง Storage ซึ่งมีเพียงผูท้ราบ

รหสัจึงสามารถนาํไฟลลิ์ขสิทธิ์คอนเทนตอ์อกจากเคร่ือง Storage ได ้

(3) การป้องกนัขัน้ท่ี 3  : การปรบัเปล่ียนขนาด และความคมชดัของไฟลลิ์ขสิทธิ์คอนเทนต ์กรณีนาํออกเพ่ือ

พากยเ์สียง เพ่ือมิใหลิ้ขสิทธิ์คอนเทนตถ์กูนาํไปเผยแพรโ่ดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

อย่างไรก็ตาม แมว้่าบรษิัทจะตระหนกัและหาแนวทางป้องกันความเส่ียงจากการถกูละเมิดลิขสิทธิ์แต่เน่ืองจาก  

ณ ปัจจุบัน ข้อกฎหมายและบทลงโทษของหน่วยงานภาครัฐต่อผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิ และการบังคับใช้กฎหมายยังไม่ชัดเจน  

จึงทาํใหผู้ป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธิ์คอนเทนต ์รวมถึงบรษิัทยงัคงไดร้บัผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว 

4. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสัญญาลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์บริษัทใหบ้ริการและจาํหน่ายเป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์ซือ้และนาํเขา้จากทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยบรษิัทไดร้บัสิทธ์ิจากเจา้ของลิขสิทธิ์โดยตรงในการเป็นผูใ้หบ้รกิารต่อ ทัง้นี ้สิทธิ์ท่ีบรษิัทไดร้บัจากเจา้ของสิทธิ์

ส่วนใหญ่มีอายสุญัญา 3 - 7 ปี แลว้แต่ตกลงตามเงื่อนไข ซึง่เมื่อสิทธ์ิท่ีบรษิัทไดร้บัหมดอายแุลว้หากบรษิัทต่อสญัญาระยะเวลา

การไดสิ้ทธิ์ก็ขึน้อยู่กบัการตกลงในขณะนัน้  

หากบริษัทไม่ไดร้บัการต่อสิทธ์ิหรือไม่สามารถหาลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์ร่ืองใหม่ ๆ เพ่ิมเติมได ้อาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทเป็นอย่างมากบริษัทตระหนกัถงึความเส่ียงจากการไม่ไดร้บั

สัญญาลิขสิทธิ์คอนเทนต์และให้ความสําคัญกับประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยได้มีการกําหนดแนวทางท่ีจะสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดีกบัเจา้ของลิขสิทธ์ิผ่านการจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมดว้ยดีมาโดยตลอด รวมถึงปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตก

ลงตามสญัญาอย่างเครง่ครดั  

นอกจากนี ้บรษิัทไดล้ดความเส่ียงในประเด็นดงักล่าวโดยการวางแผนการลงทนุในสิทธิ์คอนเทนตล่์วงหนา้ และ

ติดต่อซือ้ลิขสิทธิ์คอนเทนตจ์ากหลายบริษัทไม่ไดผู้กขาดเฉพาะรายใดรายหน่ึง และมีการวางแผนการลงทุนในลิขสิทธิ์คอน

เทนตล่์วงหนา้ รวมถึงการทาํสญัญาแบบ Output deal (คือ การไดร้บัสิทธ์ิคอนเทนตแ์บบผูกขาด ในช่วงเวลาท่ีตกลงกบัผูข้าย 

โดยมีสิทธ์ิในการเลือกคอนเทนตจ์ากเจา้ของลิขสิทธ์ิก่อนเป็นบรษิัทแรก) ท่ีมีการกาํหนดใหบ้ริษัทมีสิทธ์ิในการเลือกคอนเทนต์

ก่อนบรษิัทอ่ืน บรษิัทจึงมั่นใจว่าความเส่ียงดงักล่าวจะไม่กระทบต่อธุรกิจของบรษิัท 
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5. ความเสี่ยงจากการเสื่อมความนิยม หรือกระแสความนิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง  

จากการท่ีความนิยมในลิขสิทธ์ิคอนเทนตม์ีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามกระแสนิยมของผูช้ม หรือผูบ้ริโภค 

ตวัอย่างเช่น ในช่วงยคุ 70 - 90 (ระหว่างปี 2513 - 2542) เป็นช่วงท่ีละคร ซีรีส ์และหนงัจากจีน ไตห้วนั ฮ่องกง และญ่ีปุ่ นไดร้บั

ความนิยมจากผูช้มในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ก่อนท่ีจะถกูแทนท่ีดว้ยละครและซีรีสจ์ากเกาหลี ในยุค 2000 (ตัง้แต่ปี 2543 

เป็นตน้มา) และในปัจจบุนัความนิยมของละคร ซีรีสจ์ากเกาหลีเริ่มจะทรงตวั โดยกระแสความนิยมในซีรีสจ์ากอินเดียเริ่มเป็นท่ี

นิยมจากผูช้มในประเทศ ดงันั้น ในฐานะท่ีบริษัทประกอบธุรกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์ซึ่งไดร้บัผลกระทบ

โดยตรงหากปรบัตวัไม่ทนัต่อกระแสนิยม  

บรษิัทตระหนกัถึงความเส่ียงในประเดน็ดงักล่าวเป็นอย่างด ีเน่ืองจากธุรกจิหลกัของบรษิทัคือ การใหบ้รกิารและ

จาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์แก่บริษัทท่ีประกอบธุรกิจโทรทัศน์ บริษัทท่ีประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์และบริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจวีโอดี ซึ่งเป็นบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมโทรทศัน ์และส่ือโฆษณา ดงันัน้ เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงในกระแสความนิยม บริษัทไดก้ระจายความเส่ียงโดยการซือ้และนาํเขา้ลิขสิทธ์ิหลากหลายประเภท และ

เหมาะสมกบัผูช้มรายการทกุเพศ ทกุวยั  

อีกทัง้มีการจา้ง AGB Neilson เพ่ือวดักระแสความนิยมของรายการท่ีออกอากาศทางช่อง JKN 18 บริษัทจึงมี

ความเชื่อมั่นว่าความเส่ียงจากการเส่ือมความนิยม หรือกระแสความนิยมของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลง เป็นความเส่ียงท่ีอยู่

ในระดบัตํ่าต่อบรษิัท 

6. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน-ลิขสิทธิ์รายการถือเป็นสินทรพัยห์ลกัในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทซึ่งมีจาํนวนเพ่ิมขึน้อย่าง

ต่อเน่ืองตามการลงทนุในแต่ละปี โดยในระหว่างปี 256–2 - 2564 บริษัทมีการลงทุนในลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์1,189.04  ลา้นบาท 

2,110.28ลา้นบาท และ 1,555.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน-ลิขสิทธิ์รายการ ของ

บริษัทมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 3,465.20 ลา้นบาท การตัดจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนของบริษัทจะถูกตัดจาํหน่ายแบบ

เสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเริ่มตัง้แต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัสิทธิ์ ดงันัน้ หากเกิดกรณีท่ีบรษิัทไม่สามารถสรา้งรายไดจ้ากลิขสิทธ์ิคอน

เทนตภ์ายหลงัจากไดร้บัสิทธ์ิ จะส่งผลกระทบผลการดาํเนินของบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั โดยในปี 2562 - 2564 ค่าตดัจาํหน่าย

เท่ากบั 929.56 ลา้นบาท 843.04 ลา้นบาท และ 804.47 ลา้นบาทตามลาํดบั ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท่ี์บรษิัทไม่สามารถจาํหน่าย

ลิขสิทธิ์คอนเทนตไ์ด ้และบรษิัทไม่มีการลงทนุในลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์พ่ิมเติม หรือก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ต่อสินทรพัยไ์ม่

มีตวัตน ผลการดาํเนินงานในปี 2565 ของบรษิัทและบรษิัทย่อยจะไดร้บัผลกระทบจากค่าตดัจาํหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน-

ลิขสิทธิ์รายการ ประมาณ 840.95 ลา้นบาท 

นอกจากการตัดจาํหน่ายข้างตน้แลว้ หากเกิดเหตุการณ์ท่ีลิขสิทธ์ิคอนเทนตไ์ม่สามารถจาํหน่ายได ้บริษัท

จะตอ้งพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยคา่ของลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์ตามนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าค่าลิขสิทธ์ิ โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

รายการ การตั้งค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 

ค่าลิขสิทธ์ิ   

- กรณีท่ีมีขอ้บ่งชีว้า่ไม่สามารถทาํรายไดภ้ายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีซือ้ รอ้ยละ 50 ของมลูค่าสทุธิทางบญัช ี

- กรณีท่ีมีขอ้บ่งชีว้า่ไม่สามารถทาํรายไดภ้ายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีซือ้ รอ้ยละ 75 ของมลูค่าสทุธิทางบญัช ี

- กรณีท่ีมีขอ้บ่งชีว้า่ไม่สามารถทาํรายไดภ้ายในระยะเวลา 4 ปี นบัจากวนัท่ีซือ้ รอ้ยละ 100 ของมลูคา่สทุธิทางบญัชี 
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จากนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์า้งตน้ หากเกิดเหตกุารณท่ี์ลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์อง

บรษิัทไม่สามารถจาํหน่ายได ้บรษิทัจะตอ้งมีการตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าฯ ตามนโยบายซึ่งเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบต่อ

ผลการดาํเนินงานของบรษิทั  

บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงไดม้ีการควบคุมและตรวจสอบการขายคอนเทนตอ์ย่าง

สมํ่าเสมอเพ่ือใหม้ั่นใจว่าคอนเทนตท์ุกรายการไดม้ีการนาํเสนอใหล้กูคา้พิจารณา รวมถึงมีการจาํหน่ายในรูปแบบแพ็คเกจท่ี

ลูกคา้สามารถเลือกตามความตอ้งการและตาม Budget ได ้อีกทั้ง จากประสบการณท่ี์ผ่านมาบริษัทสามารถจาํหน่ายคอน

เทนตไ์ดแ้ละมีผลการดาํเนินงานเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 256–2 - 2564 บรษิัทมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์

ไดเ้ท่ากบั 1,641.82 ลา้นบาท 1,628.34 ลา้นบาท และ 1,661.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั บรษิัทจึงมั่นใจว่าความเส่ียงจากการไม่

สามารถจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์ป็นความเส่ียงระดบัตํ่าสาํหรบับริษัท และสาํหรบัการตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าฯ ของลิขสิทธ์ิ

คอนเทนต ์หากเกิดเหตกุารณม์ีขอ้บ่งชีว้่าไม่สามารถจาํหน่ายไดต้ามนโยบายของบริษัท บริษัทคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบอยา่ง

มีนยัสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของบรษิัท 

7. ความเสี่ยงจากสินค้าคงเหลือล้าสมัย 

ปี 2564 บริษัทเริ่มดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายผลิตภัณฑส์ุขภาพและความงาม ซึ่งมีผลิตภณัฑห์ลากหลายประเภท 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครอบคลมุท่ีสดุ และตอ้งมีการสาํรองสินคา้คงเหลือเพ่ือรองรบัความตอ้งการ

ของลูกคา้ ซึ่งสินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภค บริโภค มีอายุการเก็บรกัษาโดยเฉล่ีย ประมาณ 1-2 ปี จึงทาํใหบ้ริษัทมีคาม

เส่ียงในเร่ืองสินคา้ลา้สมยั และอาจกระทบผลการดาํเนินงาน ตลอดจนสถานะทางการเงินได ้ ทั้งนี ้บริษัทไดม้ีการวางแผน

สาํรองสินค้าล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน และติดตามความเคล่ือนไหวของสินค้าอย่างใกลช้ิด หากสินค้าใดเริ่มมีการ

เคล่ือนไหวชา้ ก็จะใหค้วามระมดัระวงัในการสั่งซือ้มากขึน้ 

8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  

ดว้ยลักษณะธุรกิจของบริษัทท่ีตอ้งนาํเขา้ลิขสิทธิ์คอนเทนตจ์ากเจา้ของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทตอ้ง

ชาํระเงินค่าลิขสิทธิ์เป็นสกลุเงินต่างประเทศ คือ สกลุเงินดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา โดยในปี 256–2 - 2564 บรษิัทมีการซือ้ลิขสิทธิ์

คอนเทนตแ์ละจ่ายชาํระเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจาํนวน 1,183.06 ลา้นบาท 2,023.86 ลา้นบาท และ 1,129.80 ลา้นบาท 

ตามลาํดับ นอกจากนีบ้ริษัทเริ่มมีการส่งออกลิขสิทธิ์คอนเทนตไ์ปต่างประเทศตัง้แต่ปลายไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 โดยทาํ

ธุรกรรมเป็นสกุลเงินดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา ทาํใหปี้ 256–2 - 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายเป็นเงินตราต่างประเทศเป็น

จาํนวน 517.99 ลา้นบาท 664.62 ลา้นบาท และ 625.07 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ่งจาํนวนเงินดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 

12.93 รอ้ยละ 11.62 และ รอ้ยละ 8.44 ของสินทรพัยร์วมของกลุ่มบริษัทและปัจจบุนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมียอด

คงเหลือของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินดอลล่ารส์หรฐัอเมริกาเป็นจาํนวน 32.76 ลา้นเหรียญฯ และ 5.49 

ลา้นเหรียญฯ ตามลาํดับ ดังนั้น การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของ

บรษิัท 

บริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเป็นอย่างดี จึงไดม้ีการหาแนวทางป้องกนั

ความเส่ียงดงักล่าว โดยไดด้าํเนินการเปิดวงเงนิสาํหรบัการทาํสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) 

นอกจากการเปิดวงเงินสาํหรบัสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บริษัทมีการกาํหนดนโยบายอย่างชดัเจนใหก้ารทาํ

สัญญากับต่างประเทศทุกรายการตอ้งจ่ายชาํระผ่านสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ดว้ยแนวทางป้องกันความ

เส่ียงดงักล่าวบรษิัทจึงมั่นใจว่าความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจะไม่กระทบต่อธุรกิจของบรษิัท 
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9. ความเสี่ยงจากการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ 

การเปิดประมลูใบอนญุาตประกอบธุรกิจโทรทศันร์ะบบดิจิตอลในปี 2556 ส่งผลใหธุ้รกิจสถานีโทรทศันเ์กิดการ

แข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้เน่ืองจากมีสถานีโทรทศันห์ลกัเพ่ิม 25 ช่อง จาก 6 ช่องสถานีระบบอนาล็อกเดิม การเพ่ิมขึน้ของช่องทีวีส่งผล

ใหแ้ต่ละช่องต่างแข่งขนักนัเพ่ือเรียกกระแสความนิยม รวมถึง Eyeball จากผูช้มรายการ เพราะการท่ีมีผูช้มรายการเพ่ิมเท่ากับ

ช่องมีรายไดจ้ากเม็ดเงินโฆษณาเพ่ิม ซึ่งกลยุทธ์ในการเพ่ิมขึน้ผู้ชมของแต่ละช่องคือ การจัดหา หรือการผลิตรายการ ทั้ง

ประเภท ซีรีส ์ละคร ข่าว และรายการอ่ืนๆ ใหท้นัต่อกระแสนิยม หรือทาํใหเ้ป็นกระแสนิยมแต่เน่ืองจากการผลิตรายการ ซีรีส ์

ละคร ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ดังนั้นช่องทีวีหลายช่องจึงเลือกจัดหารายการสาํเร็จรูปออกอากาศแทนการผลิตเอง เช่น การซือ้

ลิขสิทธิ์คอนเทนตจ์ากบรษิัทหรือการซือ้ลิขสิทธิ์คอนเทนตจ์ากเจา้ของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศโดยตรง เป็นตน้  

แมว้่าปัจจบุนับรษิัทท่ีทาํธุรกิจซือ้และนาํเขา้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์พ่ือจาํหน่ายใหก้ับส่ือประเภทต่างๆ เช่นเดียวกบั

บริษัทมีจาํนวนจาํกดั แต่จากการท่ีช่องทีวีเลือกกลยทุธใ์นการจดัหารายการสาํเร็จรูปเพ่ือใชใ้นการเพ่ิมความนิยมจากผูช้มนัน้ 

จึงมีความเส่ียงท่ีจะมีผูป้ระกอบธุรกจิประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบับริษัทรายใหม่เกิดขึน้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบ

ต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบรษิัท 

บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงจากการเขา้สู่ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่เป็นอย่างดี จึงไดม้ีการกาํหนด

แนวทางท่ีจะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกับกลุ่มลกูคา้ผ่านการรบัผิดชอบต่อคุณภาพและการใหบ้ริการ และเจา้ของลิขสิทธิ์ผ่าน

การจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมดว้ยดีมาโดยตลอด รวมถึงปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงตามสญัญาอย่างเคร่งครดันอกจากนี ้

จากการดาํเนินงานในอดีตท่ีผ่านมา บรษิัทไม่เคยมขีอ้ขดัแยง้กบักลุ่มลกูคา้และเจา้ของสิทธ์ิ ดงันัน้ บรษิัทจึงมั่นใจว่าความเส่ียง

ดงักล่าวจึงไม่น่าจะกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท 

10. ความเสี่ยงจากข้อจาํกัดในการให้บริการเวลาเพื่อโฆษณา 

การประกอบธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น อยู่ภายใต้

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์พ.ศ. 2551 โดยภายใตพ้ระราชบัญญัตินีผู้ป้ระกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนท่ี์ไม่ใชค้ล่ืนความถ่ี จะตอ้งมีคุณสมบัติและปฎิบัติตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดในดา้น

ต่างๆ อาทิเช่น เวลาในการใหบ้รกิารเวลาโฆษณาและประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งไม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณา

ตลอดทัง้วนัเฉล่ียแลว้ตอ้งไม่เกินชั่วโมงละ 5 นาทีสดัส่วนรายการและผงัรายการ การบนัทึกรายการท่ีออกอากาศไปแลว้ และ

ระยะเวลาในการเก็บรกัษาบนัทึกรายการ กสทช. มีอาํนาจกาํหนดได ้เป็นตน้  

ดว้ยข้อจาํกัดดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อจาํกัดในการให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณา โดยไม่

สามารถใหบ้ริการไดม้ากกว่า 120 นาที ต่อวัน และหาก กสทช. มีการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงพระราชบัญญัติดังกล่าว อาจ

ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธข์องบรษิัทและบรษิัทย่อยในอนาคตได ้

อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีความเส่ียงจากขอ้จาํกดัในการใหบ้ริการเวลาเพ่ือโฆษณา แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัดงักล่าว 

เป็นขอ้จาํกดัตามหลกัเกณฑข์อง กสทช. ซึ่งผูป้ระกอบธุรกิจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศันไ์ดร้บัผลกระทบทกุราย จึง

ไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวได ้

11. ความเสี่ยงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

จากการท่ีพระราชบญััติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจะมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมายใน 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งบริษัท

จะตอ้งมีมาตรฐานการรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยและใชใ้หถู้กตอ้ง ตามวัตถุประสงคแ์ละไดร้บัความยินยอมจาก
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เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล หากไม่ไดร้บัความยินยอมอาจจะทาํใหเ้กิด ความผิดทางกฎหมายในการละเมิดสิทธิความเป็น

ส่วนตวัของขอ้มลูส่วนบคุคล ตลอดจนอาจทาํใหล้กูคา้ไม่เชื่อมั่น ไม่ไวว้างใจได ้

บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงไดม้ีการมอบหมายใหม้ีผู้รับผิดชอบในการศึกษาและกาํหนดแนว

ปฏิบตัิเพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งนาํไปปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย และเชื่อมั่นว่าบรษิัทจะสามารถปฏิบตัิตามกฎหมายไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งครบถว้น 

12. ความเสี่ยงจากการระบาดเชือ้ไวรัส COVID-19 

จากสถานการณก์ารระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ในช่วงตน้ปี 2563 โดยโรคระบาดเกิดขึน้ในประเทศจีน 

และแพรก่ระจายไปยงัทั่วโลก หลายประเทศประกาศปิดประเทศและไม่ยินยอมใหป้ระชากรจากประเทศท่ีมีการแพรร่ะบาดของ 

COVID-19 เดินทางเขา้ประเทศ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด การดาํเนินการดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดการ

ชะลอตวัทางเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย  

สาํหรบัเศรษฐกิจของประเทศไทย COVID-19 ส่งผลใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การส่งออกไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมาก ซึ่งหากสถานการณใ์นประเทศมีความรุนแรงขึน้และไม่สามารถควบคมุได ้อาจส่งผล

ใหธุ้รกิจหดตวัและอาจไม่สามารถคาดการณแ์นวโนม้การฟ้ืนตวั รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดภ้าคครวัเรือน และการใช้

จ่ายในประเทศลดลงเช่นเดียวกนั 

จากท่ีผลกระทบท่ีกล่าวมาขา้งตน้อาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงกบับรษิทัในกรณีท่ีลกูคา้ผิดนดัชาํระหนี ้หรือชาํระหนี้

ล่าชา้กว่ากาํหนด ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทขาดสภาพคล่องและส่งผลกระทบต่อความสามารในการชาํระหนีข้องบริษัทได ้โดย ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนีก้ารคา้ของบริษัทและบริษัทย่อย เท่ากับ 1,820 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไดม้ีการกาํชบั

พนกังานใหต้ิดตามการชาํระหนีอ้ย่างใกลช้ิด ทัง้นีส้าํหรบัลกูหนีก้ารคา้ท่ีคา้งชาํระเกิน 6 เดือน จาํนวน 524 ลา้นบาท ปัจจุบนั

บริษัทไดร้บัการชาํระจากลูกคา้แลว้เท่ากับ 115 ลา้นบาท และสาํหรบัลูกหนีก้ารคา้ท่ีคา้งชาํระนอ้ยกว่า 6 เดือนนั้น บริษัทก็

ไดร้บัชาํระมาแลว้เท่ากับ 7 ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565) บริษัทคาดว่าผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ไวรสั 

COVID-19 แมจ้ะส่งผลกระทบต่อบริษทั แต่บริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัและยงัมีสภาพคล่องเพียงพอต่อ

การดาํเนินธุรกิจ  

13. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเก็บหนีจ้ากลูกหนีก้ารค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลกูหนีค้งคา้งจาํนวนประมาณ 1,800 ลา้นบาท ซึ่งจาก

การดาํเนินงานท่ีผ่านมาบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากลกูหนีก้ารคา้ไดใ้นระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 120 - 360 วนั โดยยอด

ลกูหนีค้งคา้งดงักล่าวมีจาํนวนท่ีเป็นสาระสาํคญัอย่างมากต่องบการเงิน รวมถึงมีจาํนวนท่ีมากกว่ายอดรายไดค้่าสิทธิซึ่งเป็น

รายไดห้ลกัของบริษัทท่ีมีรายไดค้่าสิทธิจาํนวนประมาณ 1,660 ลา้นบาท และ 1,630 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2564 และ 2563 

ตามลาํดบั บริษัทประเมินว่าสถานการณด์งักล่าวเป็นปกติในธุรกิจลกัษณะนีเ้พราะบางครัง้ถึงแมจ้ะมีการกาํหนดระยะเวลา

การชาํระเงินไว้แลว้ก็ตาม แต่ลูกคา้รายใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะรอให้ไดร้ับประโยชน์จากสิทธิในภาพยนตรใ์นช่วงท่ีออกฉาย

หลงัจากซือ้ไปแลว้ก่อนท่ีจะจ่ายชาํระเงินใหบ้รษิัท และเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจปัจจบุนัท่ีมีการแข่งขนัสงู 

ยอดรายไดค้่าสิทธิของบรษิัทส่วนใหญ่เกิดจากการดาํเนินธุรกิจกบัลกูคา้รายใหญ่ การดาํเนินธุรกิจของบรษิัทจงึ

ขึน้อยู่กับความสัมพันธ์ และรายไดท่ี้ไดร้บัจากลูกคา้รายใหญ่เหล่านี ้โดยลูกคา้รายใหญ่ 12 รายแรก มียอดรายไดค้่าสิทธิ

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 1,530 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 92 จากยอดรายไดค้่าสิทธิ และมียอด
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ลกูหนีก้ารคา้คงคา้ง เท่ากับ 1,667 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 92 จากยอดลกูหนีก้ารคา้คงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทไดต้ิดตามเก็บเงินจากลูกคา้รายใหญ่กลุ่มนีอ้ย่างต่อเน่ือง โดย ณ ปัจจุบันสามารถเก็นเงินได้

บางส่วนจากลกูคา้กลุ่มนี ้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 122 ลา้นบาท (ขอ้มลู ณ 28 กมุภาพนัธ ์2565) 

ถึงแมบ้ริษัทจะมีลูกหนีท่ี้คา้งชาํระเกินระยะเวลาท่ีกาํหนดอยู่เป็นจาํนวนมาก แต่บริษัทประเมินว่าไม่มีความ

จาํเป็นในการตัง้สาํรองเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูใดๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีไดต้ัง้สาํรองไปแลว้ตามนโยบายของบริษัท เน่ืองจาก

บริษัทมีความมั่นใจในการเรียกเก็บเงินจากลกูหนีเ้หล่านัน้ทัง้หมดโดยประเมินจากประสบการณจ์ากการประกอบธุรกิจและ

หลกัการประมาณการอย่างดีท่ีสดุภายใตส้ภาวะปัจจุบนั ดงันัน้จึงขึน้อยู่กับความรบัผิดชอบและความสามารถของบริษัทใน

การติดตามและเรียกเก็บหนีใ้นอนาคต หากในท่ีสุดบริษัทไม่สามารถเรียกชาํระจากลูกหนีไ้ด ้บริษัทอาจเกิดขาดทุนไดใ้น

อนาคต   

2.2.2  ความเสี่ยงด้านการบริหาร และการจัดการ 

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก  

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นบริษัทท่ีก่อตัง้ขึน้โดยคุณจกัรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ์ คุณพิมพอ์ุมา จกัราจุฑาธิบดิ์ และ

ครอบครัวสุธีสถาพร (ครอบครัวคุณจักรพงษ์) ซึ่งเป็นผู้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณใ์นธุรกิจให้บริการและ

จาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์และ โดยปัจจุบนั คณุจกัรพงษ์และคุณพิมพอ์ุมา จกัราจุฑาธิบดิ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยถือหุน้

รวมกันเท่ากบัรอ้ยละ 60.29 ของทุนชาํระแลว้ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564) และดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัท

และยงัดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารซึ่งถือเป็นผูบ้ริหารของบริษัทและ

บรษิัทย่อย  

ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงบุคลากรดงักล่าวในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทและ

บรษิัทย่อยได ้

บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้บริหารหลักเป็นอย่างดี บริษัทไดก้าํหนดขอบเขตหน้าท่ีความ

รบัผิดชอบ รวมถึงอาํนาจอนมุตัิและการจดัการของฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน เพ่ือมิใหเ้กดิการพ่ึงพิงผูบ้รหิารท่านใดท่านหน่ึง อีก

ทัง้มีการสนบัสนนุใหพ้นกังานท่ีมีความรูค้วามสามารถไดม้ีโอกาสพฒันา เช่น มอบหมายหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบต่างๆ ตาม

ความเหมาะสมของสายงาน เพ่ือมิใหเ้กิดการพ่ึงพิงพนกังานคนใดคนหน่ึง 

2. ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทันกาํหนด 

จากการท่ีลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บริษัทจาํหน่าย เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนตส์าํเร็จรูปท่ีผ่านขั้นตอนการตัดต่อ แปล 

พากยเ์สียงและ Synchronization ใหส้มบูรณก์่อนส่งมอบใชร้ะยะเวลาแตกต่างกันขึน้อยู่กับความยาก ความซบัซอ้นของบท 

และความพรอ้มของหอ้งพากยแ์ละทีมพากย ์ทัง้นี ้ในอดีตบริษัทเคยประสบปัญหาไม่สามารถส่งมอบงานใหก้ับลกูคา้ภายใน

กําหนดเวลาท่ีตกลงตามสัญญาได้ อันเ น่ืองมาจากบริษัทไม่มีห้องพากย์ของตนเอง จึงต้องเช่าห้องพากย์จาก 

ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ซึ่งมีระยะเวลาจาํกดัในการใชบ้รกิารหอ้งพากยจ์ึงทาํใหบ้รษิัทไม่สามารถแปลและพากยต์ามกาํหนดท่ีตก

ลงกบัลกูคา้ได ้

เพ่ือเป็นการป้องกนัมิใหเ้กิดความเส่ียงจากการส่งมอบงานใหล้กูคา้ไม่ทนักาํหนด บรษิัทไดก้าํหนดนโยบายและ

การควบคุมการตัดต่อ แปล การพากย ์และกาํหนดการตรวจเช็คตารางการส่งมอบงานใหลู้กคา้ และสรา้งหอ้งพากย ์และ

หอ้งควบคมุการตดัต่อของตนเอง เพ่ือใหม้ีความมั่นใจว่าจะไม่เกิดความเส่ียงดงักล่าวขึน้อีกในอนาคต 
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2.2.3 ความเสี่ยงทางด้านการเงนิ 

1. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชาํระคืนเงนิกู้ยืมแก่สถาบันทางการเงนิและหุ้นกู้ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ เท่ากับ 3,725 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย (1) เงิน

กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (2) หุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ(3) หนีสิ้นตามสญัญาเช่าและสญัญาเช่าซือ้ โดยหนีสิ้นท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้ดงักล่าวดงักล่าว โดยเป็นส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี มีจาํนวน 991 ลา้นบาท และหากพิจารณาในส่วนของเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีมลูค่าประมาณ 100 ลา้นบาท จึงมีความเส่ียงท่ีบรษิัทจะไม่

สามารถชาํระหนีร้ะยะสัน้ท่ีจะถึงกาํหนดชาํระได ้

บริษัทจึงไดด้าํเนินการเพ่ือให้มีสภาพคล่องและมีเงินเพียงพอสาํหรับการจ่ายชาํระคืนหนีด้ังกล่าว โดยใน

ระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีการติดตามการชาํระหนีจ้ากลกูคา้ ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นระหวา่งไตรมาสประมาณ 

122 ลา้นบาท (ขอ้มลู ณ 28 กมุภาพนัธ ์2565) ซึ่งบรษิัทคาดว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะช่วยลดความเส่ียงดา้นความสามารถ

ในการชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัทางการเงินและหุน้กู ้ไดใ้นระดบัหน่ึง รวมถึงมีกระแสเงินสดเพียงพอสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจ 

นอกจาก การดาํเนินการขา้งตน้ ณ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีเงินทนุหมนุเวียนสาํรองประมาณ 100 ลา้นบาท และบรษิัทยงัมี

วงเงินกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2 แห่ง มลูค่า 100 ลา้นบาทและ 170 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัทสาํรองไวแ้ละยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ดว้ย

การดาํเนินการของบรษิัทขา้งตน้ บรษิัทคาดว่าการเตรียมการของบรษิัทสามารถลดความเส่ียงดงักล่าวได ้

2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปรับตัวเพิ่มขึน้ของอัตราดอกเบีย้ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทไดร้บัวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงนิหลายแห่งเพ่ือใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนสาํหรบั

ธุรกิจของบริษัท โดยอตัราดอกเบีย้ท่ีไดร้บัจากสถาบนัการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั ยกเวน้ในส่วน

ของหุน้กูท่ี้มีอตัราดอกเบีย้แบบคงท่ี ในอตัรารอ้ยละ 5.7 - 7.0 ต่อปี ดงันัน้ หากอตัราดอกเบีย้มีการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ จะส่งผลให้

บรษิัทมีตน้ทนุทางการเงินท่ีสงูขึน้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิัท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษิัทตระหนกัถงึ

ความเส่ียงดงักล่าว จึงไดเ้ลือกใชแ้หล่งเงินทนุท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี รวมถึงตดิตามการชาํระเงินจากลกูคา้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือลด

ความเส่ียงดงักล่าว 

3. ความเสี่ยงในการดาํรงอัตราส่วนทางการเงนิตามสัญญากู้ยืมและข้อกาํหนดสิทธิฯ 

3.1  ความเส่ียงในการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามขอ้กาํหนดสิทธิหุน้กู ้

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหน้าท่ีจะตอ้งดาํรงอัตราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity 

Ratio) ไม่เกิน 4 : 1 เท่า ตามเงื่อนไขท่ีระบุในข้อกาํหนดสิทธิหุ้นกู้ (อ้างอิงตามข้อกาํหนดสิทธิฯ (1) หุ้นกู้ ครั้งท่ี 1/2563  

(2) หุน้กู ้ครัง้ท่ี 2/2563 (3) หุน้กู ้ครัง้ท่ี 1/2564 (4) หุน้กู ้ครัง้ท่ี 2/2564 และ (5) หุน้กู ้ครัง้ท่ี 3/2564 โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท เท่ากบั 1.73 : 1 เท่า  

ณ ปัจจุบนั กลุ่มบริษัทสามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู้

และผูถื้อหุน้กูส้าํหรบัหุน้กูไ้ด ้ 

3.2  ความเส่ียงในการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามสญัญาเงินกูย้ืม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบันการเงินจาํนวน 682.82 

ลา้นบาท โดยเงินกูร้ะยะยาวดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรพัยค์ ํา้ประกัน มีอายุสญัญา 3-4 ปี และมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 

Prime rate-0.5 ต่อปี และ MLR-1.375 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย้เป็นรายงวดสามเดือนและรายเดือน 

ทัง้นี ้บรษิัทชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย้งวดแรกเมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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สถาบันการเงนิ 

วงเงนิที่

ได้รับ 

(ล้าน

บาท) 

วงเงนิใช้ไป 

ณ  

31 ธันวาคม 

2564 

(ล้านบาท) 

ข้อกาํหนดอัตราสว่นหนี ้

ทีต่อ้งดาํรงไว้ระหว่างสัญญา 

อัตราส่วนหนีส้นิของ 

กลุ่มบริษทั 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

สถาบนัการเงินแห่งท่ี 1 500.00 500.00 D/E ratio : ไม่เกิน 2.0 เท่า 

Debt Service Coverage Ratio 

: ไม่ต ํ่ากวา่ 1.20 เท่า 

D/E ratio : 1.73 : 1 

Debt Service Coverage 

Ratio : 1.35 : 1 

สถาบนัการเงินแห่งท่ี 2 250 208.32 D/E ratio : ไม่เกิน 2.0 เท่า 

 

D/E ratio : 1.73 : 1 

 

สถาบนัการเงินแห่งท่ี 3 200 175 D/E ratio : ไม่เกิน 2.0 เท่า 

 

D/E ratio : 1.73 : 1 

 

หมายเหต:ุ          D/E Ratio หมายถงึ อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อทนุ 

Debt Service Coverage ratio หมายถึง กาํไร(ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้และภาษีบวกดว้ยค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี หารดว้ยเงิน

ตน้ท่ีครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี ของปีบญัชีท่ีผ่านมาบวกดอกเบีย้จ่าย 

 
ณ ปัจจุบนั กลุ่มบริษัทยงัคงสามารถดาํรงอตัราส่วนหนีสิ้นตามเงื่อนไขการใชเ้งินกูร้ะยะยาวกับสถาบนัการเงิน 

แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีหนี้สินเพ่ิมขึน้อาจส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินดังกล่าวเพ่ิมขึน้และมีความเส่ียงต่อการดาํรง

อตัราส่วนหนีสิ้นตามขอ้กาํหนดของสถาบนัการเงิน 

จากตารางขา้งตน้ กลุ่มบริษัทยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน และ

บริษัทสามารถดาํรงอัตราส่วนทางการเงินตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุน้สาํหรบัหุ้นกู้ได ้

อย่างไรก็ตาม เพ่ือมิใหม้ีความเส่ียงดา้นอตัราหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ กลุ่มบรษิัทไดด้าํเนินการวางแผนทางการเงินระยะยาว

และมีการติดตามการชาํระเงินของลกูหนีก้ารคา้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสรา้งความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ

สาํหรบัการชาํระดอกเบีย้ เงินกูย้ืม และหุน้กู ้รวมถงึสามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินท่ีกาํหนดในสญัญาเงินกูก้บัสถาบนั

การเงินและเงื่อนไขท่ีระบใุนขอ้กาํหนดสิทธิฯ ของหุน้กูแ้ต่ละชดุ 

4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจ่ายชาํระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 1,200.00 ล้านบาท 

เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2563 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาถให้แก่บุคคลในวงจํากัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจงเพียงรายเดียว คือ North Heaven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited  (“NHTPE”) 

(ชื่อเดิมคือ “North Haven Thai Private Equity L.P.”) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

 รายละเอียด 

ประเภทของหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพ ท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ดอ้ย

สิทธิ และไม่มีประกนั (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุน้กูแ้ปลง

สภาพ”) 

จํา น ว น เ งิ น ขอ งหุ้น กู้แปลง

สภาพทัง้หมดรวม 

ไม่เกิน 1,200.00 ลา้นบาท 
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 รายละเอียด 

อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 3 ต่อปี โดยชาํระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาส 

อาย ุ 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงภาพ 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 24 มกราคม 2568 

เงื่อนไขท่ีสาํคญั  ราคาแปลงสภาพ 8 บาท (ราคาภายหลงัจากการปรบัสิทธิ 6.9028 บาท/หุน้) 

 NHTPE สามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญัของบริษัทไดห้ลงัจาก

ครบกาํหนด 1 ปี นบัจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จนถึง 10 วนัทาํการก่อนครบ

กาํหนดไถ่ถอน (ประมาณ มกราคม 2564 – มกราคม 2568) 

 NHTPE จะตอ้งแจง้บริษัทล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 150 วันเป็นลายลักษณอ์กัษร

หากตอ้งการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

 NHTPE มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพในส่วนท่ียงัไม่ใชสิ้ทธิก่อนครบกาํหนด

อายุหุน้กูแ้ปลงสภาพ หลังจากครบกาํหนด 3 ปี 9 เดือนนับจากวันออกหุน้กู้

แปลงสภาพ 

 หากครบกาํหนด 3 ปี 9 เดือนนบัจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และมีหุน้กูฯ้ ท่ี

ยังไม่ใชสิ้ทธิมากกว่า 500.00 ลา้นบาท บริษัทมีสิทธิขยายระยะเวลาการใช้

สิทธิ (เฉพาะส่วนท่ีเกิน 500.00 ลา้นบาท) ออกไปจนถึงวนัครบกาํหนด 4 ปี 9 

เดือนนบัจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

 บรษิัทไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

(รายละเอียดหุน้กูแ้ปลงสภาพ กรุณาพิจารณาเพิ่มเติมตามรายละเอียดทีเ่ปิดเผยในส่วนที ่1 หวัขอ้ 1.5 การ

ออกหลกัทรพัย์อืน่) 

จากรายละเอียดขา้งตน้ พบว่า หาก NHTPE เลือกท่ีจะใชสิ้ทธิไม่แปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามัญของบริษัท 

NHTPE สามารถเลือกท่ีจะใชสิ้ทธิขอไถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวในปี 2567 โดยมลูคา่หุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมดคือ 1,200.00 ลา้นบาท 

ซึ่งหาก NHTPE เลือกใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจาํนวนในปี 2567 จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทยังมีนัยสาํคัญ 

เน่ืองจากมลูค่าหุน้กูท้ัง้จาํนวนเป็นมลูค่าท่ีสงูและคาดว่าจะกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท และจะส่งผลใหบ้ริษัทมีความ

เส่ียงจากการท่ีอาจจะไม่สามารถจ่ายชาํระคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้จาํนวนได ้

บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าวเป็นอย่างดี บริษัทจึงไดจ้ดัเตรียมแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ เพ่ือสาํรองหากเกิด

เหตกุารณด์งักล่าวขึน้ในอนาคต เช่น ไดจ้ดัเตรียมวงเงนิสินเชื่อจากสถาบนัการเงินทัง้ในรูปแบบวงเงินกูร้ะยะสัน้ และระยะยาว 

รวมถึงไดย้ื่นขอออกและเสนอขายหุน้กูภ้ายใตโ้ครงการตราสารหนี ้(Medium Term Note Program “MTN”) และการขออนุมตัิ

จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูอี้กจาํนวน 1,500 ลา้นบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงินทนุสาํรองหาก

เกิดเหตุการณ์ท่ี NHTPE เลือกท่ีจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจาํนวน อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าดว้ยความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างบริษัทกับ NHTPE รวมถึงดว้ยผลการดาํเนินงานของบริษัทท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง NHTPE อาจเลือกท่ีจะแปลงสภาพ

หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้สามญัของบริษัทแทนการไถ่ถอนทัง้จาํนวน แต่หาก NHTPE เลือกจะไถ่ถอนทัง้จาํนวน  NHTPE จะตอ้ง

แจง้บริษัทล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 150 วนั บริษัทคาดว่าดว้ยแหล่งเงินทุนสาํรองท่ีบริษัทจดัเตรียมและดว้ย

ระยะเวลาตามสัญญา แม้จะมีความเส่ียงแต่บริษัทคาดว่าความเส่ียงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อบริษัทในระดับท่ีไม่เป็น

นยัสาํคญั 
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2.2.4 ความเสี่ยงทีมี่ผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย ์

1. ความเสี่ยงจากกรณีทีผู้่ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ 28 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยคือ คุณจักรพงษ์ และคุณพิมพอ์ุมา จักรา

จฑุาธิบดิ์ โดยถือหุน้รวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละ 60.29 ของทนุชาํระแลว้ นอกจากนี ้ทัง้ 2 ท่าน ยงัเป็นหน่ึงในคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทซึ่งถือว่าเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอาํนาจควบคุมและมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการ

บริหาร รวมถึงกาํหนดการตัดสินใจของบริษัทในทุกเร่ืองท่ีตอ้งไดร้ับการอนุมัติจากท่ีประชุมถือหุ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ            

ผูถื้อหุน้รายย่อยอ่ืนๆ ของบรษิัท 

อย่างไรก็ดี บริษัทไดต้ระหนึกถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงไดม้ีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจอนุมัติอย่างชัดเจน 

รวมถึงมีการกาํหนดมาตรการการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบักรรมการบรษิัทผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ รวมถึงบคุคลท่ีมี

ความขดัแยง้ จะไม่มีสิทธิในการอนมุตัิรายการนัน้ๆอีกทัง้ มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 4 

ท่าน ซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรูค้วามสามารถและมีประสบการณเ์ป็นอย่างดี ช่วยถ่วงดุลในการตัดสินใจ และถ่วงดุล

อาํนาจในการบรหิารงานของบรษิัทดว้ยโครงสรา้งการจดัการท่ีชดัเจนและโปรงใส บรษิัทจึงมั่นใจว่าผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน และผูม้ี

ส่วนไดเ้สียกบับรษิัทจะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  การขับเคล่ือนธุรกจิเพือ่ความย่ังยนื 
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3.  การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

3.1    นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

บรษิัทมีความมุ่งมั่นในการดาํเนินงานและสรา้งการเติบโตท่ียั่งยืนแก่ธุรกิจเพ่ือสรา้งผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  โดย

คาํนึงถึงความสมดลุกันทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือสรา้งความยั่งยืนขององคก์ร

ใหก้ับผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ นอกจากนีบ้ริษัทยังมุ่งมั่นท่ีจะบริหารจัดการประเด็นต่าง ๆ ดา้น

ความยั่งยืนในทุกภาคส่วนของการดาํเนินงาน ใหค้รอบคลุม ทุกกลุ่มธุรกิจและสอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจของ

บรษิัท 

ทัง้นี ้การดาํเนินนโยบายการพฒันาอย่างยั่งยืนในระยะแรกแรก บริษัทจะมุ่งเนน้การดาํเนินงานของธุรกิจจาํหน่าย

ลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์ป็นหลกั เน่ืองจากเป็นธุรกิจหลกั และสรา้งรายไดส้งูสดุใหแ้ก่บรษิัท โดยวางแผนจะเพ่ิมขอบเขตการบรหิาร

จดัการใหค้รอบคลมุธุรกิจรองอ่ืนๆ ของบริษัทต่อไปในอนาคต เพ่ือใหเ้กิดการดาํเนินงานท่ี
ี
สอดคลอ้งกบันโยบายและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั 

กลยุทธด์้านความย่ังยืน 

1) บริหารจัดการความเส่ียงและผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ดาํเนินงานของบริษัทโดยตรงและของคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท รวมถึงดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

เคารพสิทธิมนษุยชน ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของภาครฐัโดยเครง่ครดั 

2) ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ มีความโปรง่ใส 

คาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุกลุ่ม 

3) ใหค้วามสาํคญัในการดแูลรกัษาทรพัยากรบุคคล เคารพในสิทธิมนุษยชนปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็น

ธรรม ใส่ใจดูแลดา้นชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํางาน รวมถึงพฒันาทกัษะของพนกังานใหส้อดคลอ้งกบั

กลยทุธท์างธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการสรา้งคณุค่ารว่มกนัระหว่างบรษิัท และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุส่วน 

3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

3.2.1  ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
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3.2.2  การวิเคราะหผู้์มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

บริษัทใหค้วามสาํคญักับผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยพิจารณาและประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้ ดา้นเศรษฐกิจ

และสังคม ซึ่งความคาดหวังและความคิดเห็นของผู้มีส่วนไดเ้สียมีส่วนสาํคัญท่ีช่วยพัฒนาการดาํเนินงานของบริษัทใหม้ี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ท่ีจะสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ คู่คา้ ลูกคา้ และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย ภายใตก้รอบจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ สรา้งการเติบโตแบบองคร์วมและเชื่อมโยงผลประโยชนร์ว่มกนัอย่างยั่งยืน 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

การตอบสนอง 

ความคาดหวัง 

ช่องทางการมีสว่นร่วม 

ผูถื้อหุน้/ นกัลงทนุ •ผลประกอบการท่ีดี มีการ

จ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอ 

เป็นธุรกิจท่ีมีความยั่งยืน 

• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

อย่างเท่าเทียมกนั สามารถ

ส อ บ ถ า ม ห รื อ แ ส ด ง

ความเห็น รวมถึงรอ้งเรียน

ได ้

• มีการดําเนินงานภายใต้

การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

• เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและ 

ผลการดํา เ นินงานข อ ง

องคก์รท่ีถูกตอ้ง ครบถ้วน

และทนัเวลา  

 

• มีการดาํเนินงานท่ีทันต่อ

สถานการณ ์และสามารถ

สร้างผลการดําเนินงาน             

ท่ีดี ได้ โดยคํา นึงถึงมิติ

ส่ิงแวดล้อม สังคม ผู้มี

ส่วนไดเ้สีย 

• เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง

ต า ม แ น ว ท า ง  ป ฏิ บั ติ

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

สารสนเทศ ของบริษัทจด

ทะเบียน 

• เ ปิ ด โอ ก า สใ ห้ผู้ ถื อ หุ้น

สามารถเสนอข้อคิดเห็น

และขอ้รอ้งเรียนต่อบริษัท 

โดยตรง 

• ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ / 

วิสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

• กิจกรรมพบปะผู้ ถื อหุ้น         

นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห ์ 

• ช่องทางการติดต่อส่ือสาร

ต่าง ๆ ขององคก์ร อาทิเช่น 

เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล์ 

หมายเลขโทรศัพท์และ

ช่องทางส่ือออนไลน์ของ

บรษิัท 

 

พนกังาน • ค่าตอบแทนท่ีดี 

• สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์  แ ล ะ

สวสัดิการ 

• ความมั่นคงในอาชีพ 

• โอกาสการกา้วหนา้ในสาย

งาน 

• ความปลอดภัยในสถานท่ี

ทาํางาน และอาชีวอนามยั 

• การได้รับโอกาสในการ

พัฒนาตนเอง หรือพัฒนา

องคค์วามรู ้

• การสํารวจความผูกพัน

ข อ ง พ นั ก ง า น ท่ี มี ต่ อ

องคก์รประจาํปี เพ่ือนาํไป

ปรบัปรุงและพฒันา 

• มีการประเมินศักยภาพ

ของพนักงานทุกปี  เ พ่ือ

ส่งเสริมความกา้วหนา้ใน

อาชีพ และใชป้ระกอบการ

พิ จ า ร ณ า เ ร่ื อ ง

ผลตอบแทน 

• มีการส่ือสารกับพนักงาน

อย่างสมํ่าเสมอ 

• แจง้ข่าวสาร ประกาศ และ 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ า น

ช่องทาง ต่าง ๆ ขององคก์ร

และส่ือสาร ผ่านช่องทาง

ออนไลนภ์ายในองคก์ร 

• การประชมุเพ่ือแลกเปล่ียน 

ทักษะ ความรู ้และแสดง 

ความคิดเห็นรว่มกนั 

• จัดกิจกรรมให้พนักงานมี

ส่วนร่วมทั้งภายในและ

ภายนอก องคก์ร 
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ผู้มีส่วนได้เสีย 

การตอบสนอง 

ความคาดหวัง 

ช่องทางการมีสว่นร่วม 

• ความสุขใจในการทาํางาน 

ได้รับการเอาใจใ ส่จาก

บรษิัท 

 

• ก า ร แ ลก เ ป ล่ียนความ

คิดเห็นระหว่าง หัวหน้า

สายงานและพนักงานใน

สงักดั 

• การรอ้งเรียนผ่านช่องทาง

รั บ เ ร่ื อ ง  ร ้ อ ง เ รี ย น 

(Whistleblowing) 

• ดูแลค่าตอบแทน จัดหา

สวสัดิการ ท่ีเหมาะสมและ

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ใน

ร ะ ดั บ เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ

องคก์รอ่ืนในอุตสาหกรรม 

เดียวกันให้กับพนักงาน 

เช่น กองทุนสํารองเลีย้ง

ชี พ , ป ร ะ กั น สั ง ค ม , 

สวสัดิการรกัษาพยาบาล, 

การทําประกันกลุ่ ม ใ ห้

พ นั ก ง า น , ก า ร ต ร ว จ

ร่างกายประจําปี , การ

ประสานงานในการฉีด

วคัซีน COVID-19 เป็นตน้  

• มีช่องทางการรับฟังความ 

คิดเ ห็นและข้อร้องเ รียน

ภายในองคก์ร 

ลกูคา้ • มี สิ น ค้ า ใ ห้ เ ลื อ ก

ห ล า ก ห ล า ย  ร า ค า

สมเหตุสมผล สามารถ

นาํไปสรา้งผลตอบแทนท่ีดี

ได ้

• ส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ

ดี และตรงเวลา 

• กลยุทธห์รือแผนการตลาด

เพ่ือทาํให้สินคา้เป็นท่ีรูจ้ัก

อย่างแพรห่ลาย 

• ปฏิบตัิต่อลกูคา้ดว้ยความ

เสมอภาค ไม่เอาเปรียบ

ลูกค้า  และพร้อมรับฟัง

• คัด เ ลือก สินค้า ท่ีดี  มี คุ

ร ภ า พ  ต ร ง กั บ ค ว า ม

ตอ้งการของลกูคา้ 

•  เตรียมแผนดาํเนินงานเพ่ือ

ผลิตสินคา้ใหท้นัต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ และมี

การตรวจสอบคุณภาพ

ก่อนการส่งมอบ 

•  ทําการประชาสัมพันธ์

สินค้าให้เป็นท่ีรูจ้ักอย่าง

แพรห่ลาย 

• รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ห รื อ ข้ อ

• การจัดกิจกรรมเพ่ือพบปะ

ลกูคา้ประจาํปี  

• กิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น 

การเปิดตวัคอนเทนตใ์หม่, 

การจัดกิจกรรม Meet and 

Greet กับแฟนคลับ  เ ป็น

ตน้ 

• มีช่องทางการติดต่อผ่าน 

ช่ อ ง ท า ง โ ท ร ศั พ ท์แ ล ะ

ช่องทาง ออนไลน์ เพ่ือรับ

ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ แ ล ะ ข้ อ
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

การตอบสนอง 

ความคาดหวัง 

ช่องทางการมีสว่นร่วม 

ค ว า ม  คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ข้อ

รอ้งเรียนของลกูคา้ 

 

ร้องเรียนของลูกค้า เพ่ือ

นํ า ม า ป รั บ ป รุ ง ก า ร

ดาํเนินงานให ้ดียิ่งขึน้ 

ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง ลู ก ค้ า 

(Whistle Blowing) 

คู่คา้ / เจา้หนี ้ • ดําเนินธุรกิจร่วมกันด้วย

ความซื่อสัตย ์โปร่งใสเป็น

ธรรม ไม่ผูกขาดหรือกีดกัน

ทางการคา้ 

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา

หรือ ข้อตกลงตามท่ีไดต้ก

ลงกนั 

• การสรา้งคุณค่าร่วมกันใน 

การดาํเนินธุรกิจระยะยาว

และยั่งยืน 

• ก า ร ชํ า ร ะ ห นี้ มี ค ว า ม

ถูกต้อง ครบถ้วนและตรง

ตามกาํหนดระยะเวลา 

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความ

เป็นธรรม ไม่มีมาตรการ

ผูกขาดหรือ กีดกันทาง

การคา้ใด ๆ 

• มีนโยบายการต่อตา้นการ

ทุจริต และคอร์รัปชั่ นไม่

เ รี ย ก รับ ห รื อ  ย อ ม รั บ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

อ่ืนใดท่ีไม่สจุรติในการคา้ 

• ปฏิบตัิตามสญัญาเงื่อนไข

ขอ้ตกลง อย่างเครง่ครดั 

• ชําระหนี้ อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วนและตรงตา ม

กาํหนดระยะเวลา  

• การประชมุกบัคู่คา้/ เจา้หนี ้

• กิจกรรมเยี่ยมชมองคก์ร 

• มีช่องทางการติดต่อผ่าน 

ช่องทางโทรศัพท์ อี เมล์

และ  ช่ องทางออนไลน์      

เพ่ือประสานงาน รวมถึง

การรับฟังความคิด เ ห็น 

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ แ ล ะ ข้ อ

ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง ลู ก ค้ า 

(Whistle Blowing) 

ภาครัฐ/ หน่วยงาน กํากับ

ดแูล 

• ดาํเนินธุรกิจโดยไม่ขัดต่อ

ตามกฎหมาย ระเบียบและ

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ขอ้กาําหนดอ่ืนๆ หรือแนว

ปฏิบัติสากลท่ีเก่ียวข้อง 

ใหถ้กูตอ้งอย่างเครง่ครดั 

• ใหค้วามรว่มมือ สนบัสนุน

โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง  ๆ  ข อ ง 

ห น่วยงานภาครัฐและ

ห น่ ว ย ง า น กํา กั บ ดู แ ล 

รวมทั้ง ประสานงานกับ

ส่วนงานต่างๆ ภายใน

องค์กรให้มี การปฏิบัติ

ตาม 

 

• การเข้าร่วมโครงการหรือ 

กิจกรรมภาครฐั/ หน่วยงาน 

กาํกบัดแูล 

สงัคม/ ชมุชน • ก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ข อ ง

องคก์รไม่ส่งผลกระทบต่อ

ชุ ม ช น  สั ง ค ม แ ล ะ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

• พั ฒ น า ร า ย ก า ร ท่ี มี

คุ ณ ภ า พ  ส ร้ า ง ค ว า ม

บนัเทิง ส่งเสริมวฒันธรรม 

และมี เ นื ้อหาสาระเ ป็น

• ส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ 

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือ

สังคม ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
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การตอบสนอง 

ความคาดหวัง 

ช่องทางการมีสว่นร่วม 

• นํ า เ ส น อ ร า ย ก า ร ท่ี มี

คณุภาพ สรา้งความบนัเทิง 

และมี เ นื ้อหาสาระท่ีเป็น

ประโยชนต์่อสงัคม 

ประโยชน ์ต่อสงัคม ไม่ขดั

ต่อศีลธรรมและ จรยิธรรม 

• ดําเนินโครงการและจัด

กิ จ ก ร ร ม  CSR ใ ห้ กั บ

ชุม ช น แ ละ สั ง ค ม  เ พ่ื อ 

พัฒนาและส่งเสริมการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

ชุมชน เกิดการสรา้งงาน 

สร้างรายได้ให้กับชุมชน

อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในชมุชน 

 

ข อ ง อ ง ค์ ก ร  ทั้ ง แ บ บ

ออฟไลนแ์ละออนไลน ์ 

• จัดโครงการและกิจกรรม 

CSR ต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน

และสงัคม 

 

 

3.3   การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 

บริษัทเล็งเห็นถึงความสาํคัญของส่ิงแวดลอ้มต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ในขณะท่ีสังคมปัจจุบันเริ่มตระหนักถึง

ความสาํคญักับการรกัษาส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงั จึงกาํหนดใหเ้ร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่ึงในนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม

เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินกิจการดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั ไม่ใหก้ารดาํเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใน

บรเิวณชมุชนใกลเ้คียงหรือใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสดุ บรษิัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะควบคมุมลพิษทัง้ทางนํา้และทางอากาศ โดยการ

ควบคุมปริมาณการปล่อยนํา้เสียออกจากอาคารและปริมาณไอเสียจากท่อไอเสีย นอกจากนี ้ทางบริษัทยงัส่งเสรมิใหม้ีการคดั

แยกขยะและส่งเสรมิใหม้ีการนาํกลบัมาใชป้ระโยชน ์เพ่ือลดปรมิาณขยะ 

บริษัทส่งเสริมการสรา้งจิตสาํนึกใหแ้ก่พนักงานในการมีส่วนร่วมและแสดงความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรวม 

โดยการจดัโครงการรณรงคใ์หพ้นกังานและผูบ้รหิารรว่มกนัประหยดัพลงังานและเป็นส่วนหน่ึงในการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม อาทิ  

1) การบรหิารจดัการระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง 

รณรรงคใ์หม้ีการขึน้ลงบนัไดแทนการใชลิ้ฟท ์ การปิดไฟ เคร่ืองปรบัอากาศ ในช่วงพกักลางวนัหรือในระหว่างท่ี

ไม่ไดใ้ชง้านเกิน 1 ชั่วโมง การปิดเคร่ืองปรบัอากาศก่อนเลิกใชง้านครึง่ชั่วโมง เป็นตน้ 
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2) การบรหิารจดัการนํา้  

บรษิัทมีการบรหิารจดัการนํา้อยา่งมีคณุค่า มกีารซ่อมบาํรุงและตรวจสภาพระบบจา่ยนํา้ใหไ้ดม้าตรฐานอยา่ง

สมํ่าเสมอ  มีการรณรงคใ์หพ้นกังานตระหนกัถงึคณุค่าของนํา้ประปา ลดการเปิดนํา้ทิง้โดยสญูเปล่า 

 
 
 

 
 
 
 

3) การบรหิารจดัการขยะ และลดการใชก้ระดาษ 

รณรงคใ์หพ้นกังานมีจิตสาํนึกในการทิง้ขยะ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการบรหิารขยะใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ

ใชก้นัทั่วโลก เพ่ือลดปรมิาณขยะและของเสียท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ก่อใหเ้กิดมลพิษและเชือ้โรคต่างๆ ในสาํานกังาน 

โดยมีการประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานทิง้ขยะตามระบบคดัแยกท่ีกาําหนดให ้และมีป้ายแสดงประเภทขยะ ณ จดุทิง้ขยะไวอ้ย่าง

ชดัเจน  

รณรงคใ์หใ้ชก้ระดาษเท่าท่ีจาํเป็น  รณรงคใ์หล้ดการใชก้ระดาษ งดการพิมพท่ี์ไม่จาํเป็นโดยใชส่ื้ออิเลคทรอนิคส ์

เช่น Email หรือ LINE แทน รวมถึงนาํกระดาษท่ีใชแ้ลว้หนา้เดียวมาพิมพซ์ํา้หรือทาํเป็นกระดาษโนต้  

 

 

 

 

 

 

4) การจดัการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 

บริษัทยังไม่มีขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของ

ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมีนโยบายใหศ้ึกษาขอ้มลู เพ่ือนาํไปสู่การวางแผนในการดาํเนินกิจกรรมลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองคก์ร และผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐานสากลต่อไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการปกป้องระบบ

นิเวศ และลดภาวะโลกรอ้น รวมถึงฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติแลว้ ยงัสามารถสรา้งประโยชนท์างดา้นการเงนิ ลดตน้ทนุ

ในการดาํเนินธุรกิจใหแ้ก่บรษิัทไดอี้กดว้ย 
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3.4   การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม 

3.4.1  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะดาํเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคาํนึงถึงความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก

กลุม่ตลอดห่วงโซ่คณุคา่ ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสิทธิมนษุยชน การปฎิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผิดชอบต่อ

ผูบ้รโิภค การพฒันาและส่งเสรมิคณุภาพชีวิตของพนกังาน แรงงาน ลกูคา้ ชมุชนและสงัคม  

3.4.2  ผลการดาํเนินงานด้านสังคม 

1) การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนกัดีว่ากิจการตอ้งเคารพต่อชีวิตและศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุยข์องทุกคนซึ่งนบัเป็นรากฐานของการ

บรหิารและการพฒันาทรพัยากรบคุคล รวมทัง้การสรา้งมนษุยสมัพนัธใ์นสงัคม 

ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางท่ีจะส่งเสริมและกระตุน้ใหม้ีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐานและ

ความเสมอภาค โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อ

ในทางอ่ืนใด ชาติพนัธุห์รือพืน้เพทางสงัคม ทรพัยสิ์น กาํเนิด หรือสถานะ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีแนวทางท่ีจะส่งเสริมและเปิด

โอกาสใหพ้นกังาน ในการแสดงความคิดเห็น หรือรอ้งเรียนเก่ียวกบัการถกูละเมิดสิทธิของแต่ละบคุคล 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีการกีดกนั หรือไม่ใหสิ้ทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตัิแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด เน่ืองจากความแตกตา่ง

ทางดา้นเชือ้ชาติ สญัชาต ิศาสนา เพศ สีผิว อาย ุภาษา สถาบนัการศกึษา รวมทัง้ไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
 

2) การปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทเชื่อว่าทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีสาํคัญท่ีสุดในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือการสรา้งมูลค่าและผลตอบแทน

ให้แก่กิจการ เน่ืองจากการปฏิบัติงานในดา้นต่าง ๆ ของบริษัทจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้ง

แรงกายและแรงใจในการทาํงานใหบ้รรลเุป้าหมาย 

ดังนั้น บริษัทจึงกาํหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะตอ้งปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง

ยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลาํเอียง สนบัสนุนในการสรา้งศกัยภาพในความกา้วหนา้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน

ของพนกังาน รวมทัง้ส่งเสรมิใหพ้นกังานมีความเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณท่ีพนกังานตอ้งพึงปฏิบตัิ จดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังาน

อย่างเหมาะสม และปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความสจุรติใจดว้ยการรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอย่างมีเหตผุล 

บริษัทใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานโดยยึดหลกัพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลไดภ้ายใต้

หลักเกณฑท่ี์บริษัทกาํหนด และมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้บริษัทยงั

คาํนึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นสาํคญั และเปิดโอกาสใหพ้นกังานรอ้งเรียนกรณีพนกังานไม่ไดร้บัความเป็นธรรมผ่านช่องทาง

ต่างๆ เช่น ตูร้บัความคิดเห็น หรือผ่านหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีรับเร่ือง เป็นตน้ บริษัทมีการตรวจสอบและทบทวน

ค่าตอบแทนและผลประโยชนพ์นักงานใหอ้ยู่ในมาตรฐานของอุตสาหกรรม และยังถือเป็นนโยบายของบริษัทในการพัฒนา

ความรูข้องพนกังานท่ีจาํเป็นสาํหรบัการประกอบและดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพทัง้องคก์ร 

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกบัความรู ้ความสามารถ ความรบัผิดชอบและ                       

ผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน โดยมีการประเมินผลการทาํงานประจาํปี 
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3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยท่ีสาํคัญและมีคุณค่ายิ่ง ในการขับเคล่ือนการดาํเนินธุรกิจ จึงให้

ความสาํคัญต่อการพฒันาบุคลากร โดยส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเน่ือง โดยการเพ่ิมพูนความรู ้

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทาํงานท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ

ผลสาํเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหก้ับบุคลากรตามตาํแหน่งงาน รวมถึงการพัฒนาศกัยภาพ

ผูบ้รหิาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบตัิงานใหก้บัผูป้ฏิบตัิงานทกุระดบัตามตาํแหน่งงานอย่างต่อเน่ือง ส่งเสรมิใหก้าร

บรหิารทรพัยากรบคุคลเกิดความเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และใหผู้ป้ฏิบตัิงานมีความสขุ  

บริษัทสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัทโดยเชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความรูแ้ละ

ประสบการณ ์รวมถึงส่งพนกังานเขา้รบัการฝึกอบรมจากสถาบนัภายนอกดว้ย  

โดยในระหว่างปี 2564 บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการอบรมทั้งในส่วนท่ีเป็นการจดัอบรมภายในและเขา้ร่วมอบรมจาก

สถาบนัภายนอก โดยเป็นการอบรมความรูเ้ฉพาะทางในสายอาชีพ รวมไปถึงความรูพื้น้ฐานในการทาํงานทั่วไปใหแ้ก่ผูบ้รหิาร

และพนกังานจาํนวน 9 หลกัสตูร เฉล่ีย 0.6 ชั่วโมง/คน/ปี  ซึ่งลดลงกว่าปีก่อน ทัง้นีเ้น่ืองจาก ปี 2564 บรษิัทมุ่งเนน้ในการขยาย

ธุรกิจ และสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่า 19  
 

4) สวัสดกิาร อาชวีอนามัยและความปลอดภัยในการทาํงาน 

บรษิัทตระหนกัถึงความสาํคญัของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนกังาน 

เพ่ือใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเน่ือง  โดยใหค้วามสาํคญัควบคู่ไปกบัการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีของพนกังาน จึงไดจ้ดัใหม้ี

นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

บริษัทมีหนา้ท่ีดูแลจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้ีความปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ และเอือ้ต่อการทาํงาน

อย่างมีประสิทธิผล ดงันี้ ้

• มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหส้อดคลอ้งกับ

กฎหมาย มาตรฐานสากล และขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีนาํมาประยุกตเ์พ่ือสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัยในท่ีทาํงาน โดยบริษัท

ส่งเสรมิใหเ้กิดการมีส่วนรว่มของพนกังาน และถือเป็นหนา้ท่ีรบัผิดชอบของพนกังานทุกคนท่ีจะสรา้งสภาพแวดลอ้มการทาํงาน

ท่ีดีรว่มกนั 

• บริษัทพรอ้มสนบัสนุนทรพัยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม พฒันาบคุลากรใหม้ีความรูแ้ละสรา้งจิตสาํนึก

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

นอกจากนีบ้รษิัทยงัไดจ้ดัใหม้ีสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน เพ่ือเป็นสวสัดิการและส่งเสริมความสามคัคีใน

องคก์ร อาทิ กิจกรรมฉลองเทศกาลคริสตมาส ปีใหม่ ตรุษจีน การทาํบุญตักบาตรประจาํปี การรดนํา้ขอพรผูใ้หญ่ จัดใหม้ี

สวสัดิการกองทุนประกนัสงัคม กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ และสาํหรบัพนกังานท่ีมีอายงุาน 1 ปีขึน้ไป บริษัทไดจ้ดัใหม้ีประกนัชีวิต

และประกนัสขุภาพแบบกลุ่ม วนัหยดุพกัผ่อนประจาํปี การตรวจสขุภาพประจาํปี เป็นตน้  

บริษัทไดจ้ัดให้มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีในการทาํงานเพ่ือสุขอนามัยและความ

ปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนักงาน เช่น จดัใหม้ีพืน้ท่ีสูบบุหร่ีเฉพาะ จัดใหม้ีพืน้ท่ีผ่อนคลายระหว่างวัน ณ บริเวณ

หอ้งอาหารของบรษิัท จดัใหม้ีการอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ และการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ เป็นตน้ จดัใหม้ีการดาํเนินการฉีดพ่นยาฆา่
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เชือ้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ภายในอาคารสาํนกังานทัง้หมด เพ่ือสรา้งความมั่นใจ

และก่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อพนกังาน ลดโอกาสการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท่ีจะเกิดขึน้ 

โดยในปีท่ีผ่านมาไม่พบอบุตัิเหตหุรือการเจ็บป่วยเน่ืองจากการทาํงาน 

 
 
 
 

 

 

 
 

การตรวจสขุภาพประจาํปี 
 

 

 

 

 
 

การอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ และการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน 

 

 

 

 

 

 
 

การฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้ตามมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
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กิจกรรมฉลองในเทศกาลตา่งๆ 

 

5) ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

5.1 บริษัทจะปฏิบตัิต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรมในเร่ืองของสินคา้และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตัิ และไม่เปิดเผย

ขอ้มลูของลกูคา้ท่ีตนไดล่้วงรูม้าเน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มลูท่ีตามปกติวิสยัจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการ

เปิดเผยตามหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

5.2  บริษัทเปิดใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรียนไดเ้ก่ียวกับความไม่สมบูรณข์องสินคา้และบริการ รวมถึงเปิดเผย

ข่าวสารขอ้มลูของสินคา้และบรกิารอย่างถกูตอ้งครบถว้นต่อผูบ้รโิภค 

5.3  บริษัทจะปฏิบัติตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามขอ้ตกลงหรือ

เงื่อนไขไม่ไดต้อ้งรีบแจง้ใหล้กูคา้ทราบเพ่ือหาทางออกรว่มกนั 

5.4 บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะส่งมอบสินคา้หรือคอนเทนตท่ี์ดีใหแ้ก่ลูกคา้ ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยท่ี

รบัชมตามครวัเรือนต่างๆ  จึงใหค้วามสาํคญัในกระบวนการผลิตทุกขัน้ตอนเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคณุภาพ ทัง้สาระ ความบนัเทิง 

โดยใหค้วามสาํคญักับความถูกตอ้งของขอ้มูล และหากบริษัทไดร้บัการแนะนาํ รอ้งเรียนจากลกูคา้ ก็จะเร่งดาํเนินการแกไ้ข

ปัญหาทนัที 
 

6) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

บริษัทมีแนวทางท่ีจะปฏิบตัิหรือควบคมุใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และรบัผิดชอบ

ต่อสงัคม รวมถึงใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน และอาสาทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อชมุชนและสงัคม เพ่ือส่งเสรมิให้

เกิดความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟ้ืนฟสูงัคมและวฒันธรรม 

บริษัทไดก้าํหนดแนวทางใหพ้นกังานของบริษัทจดักิจกรรมเพ่ือบาํเพ็ญสาธารณประโยชนต์่อสงัคมในทุก ๆ ปี 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักท่ีจะให้พนักงานทุกคนมีจิตสํานึกต่อการพัฒนาสังคม นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมบําเพ็ญ

สาธารณประโยชนต์่อสงัคมดงักล่าว ยงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างพนกังานในบรษิัทอีกดว้ย  
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สาํหรบักิจกรรมเพ่ือประโยชนต์่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มนั้น บริษัทใหก้ารสนับสนุนมูลนิธิชีวิตบันดาลใจแห่ง

ประเทศไทย Life Inspired for Thailand Foundation (LIFT) ซึ่งก่อตั้งโดย คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจา้หนา้ท่ี

บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) เพ่ือดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมรว่มกบัทางมลูนิธิฯ 

ซึ่งมลูนิธิฯ มีการดาํเนินโคงการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 

โดยในปี 2564 ท่ีผ่านมาผูบ้ริหารและพนักงานบริษัทไดร้่วมกับทางมูลนิธิฯ ร่วมแรงร่วมใจกันจดัทาํโครงการ

มอบอาหาร 1 ลา้นกล่อง เพ่ือร่วมส่งกาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทยท่ี์มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก

การแพรร่ะบาดโควิด-19  เพ่ือรว่มต่อสูฟั้นฝ่าใหร้อดจากวิกฤตไิปดว้ยกนั  

โครงการมอบอาหาร 1 ลา้นกล่อง เพ่ือรว่มส่งกาํลงัใจใหแ้ก่บคุลากรทางการแพทย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จึงมอบ “ถุงนํ้าใจ” เพ่ือร่วมส่งกําลังใจให้แก่เด็กๆ 

ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมท่ีอยู่ภายใตก้ารดแูลของมลูนิธิต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงเยาวชนท่ีอยู่ในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนอีกดว้ย 

ถงุนํา้ใจเพ่ือมอบใหก้บัมลูนิธิเด็กดอ้ยโอกาสทั่วประเทศ 
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บริษัท ยงัคงรว่มกบัมลูนิธิฯ ในการดาํเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือยกระดบัความเท่าเทียม กันในสงัคม

อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมผลกัดนักฎหมาย “เปล่ียนเพศ ตอ้งเปล่ียนคาํนาํหนา้” เพ่ือสิทธิ

ความเท่าเทียมกันในสงัคม หรือ โครงการมอบทุนการศึกษาปีละ 10 ทุนการศึกษาใหแ้ก่ผูท่ี้มีคุณสมบตัิเหมาะสมตรงตามท่ี

กาํหนด เป็นตน้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  การวเิคราะหแ์ละคาํอธิบายของ 

 ฝ่ายจัดการ 
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4.    การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ล้านบาท 2564 2563 +/(-) +/(-)% 

รายไดร้วม 1,804.91 1,701.74 103.17 6.06% 

ค่าใชจ้า่ยรวม (1,346.49) (1,143.30) 203.19 17.77% 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 458.41 558.43 (100.02) (17.91%) 

รายไดท้างการเงนิ 0.89 1.27 (0.38) (30.28%) 

ตน้ทนุทางการเงนิ (218.84) (159.33) 59.51 37.35% 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (60.68) (87.90) (27.23) (30.97%) 

กําไรสุทธ ิ 173.58 312.47 (138.89) (44.45%) 

กาํไร (ขาดทนุ) ส่วนทีเ่ป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มี

อาํนาจควบคมุของบริษัทย่อย 
(5.77) - (5.77) 100.00% 

กําไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 179.35 312.47 (133.13) (42.60%) 

อตัรากาํไรสทุธิ (ROS) 9.62% 18.36%   

กําไรสุทธต่ิอหุ้น (บาท) 0.30 0.51 (0.21) (41.18%) 

กําไรสุทธต่ิอหุ้นปรับลด (บาท) 0.27 0.44 (0.17) (38.64%) 

 

รายได้รวม 

สาํหรบังวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีรายไดร้วมเท่ากบั 1,804.91 ลา้นบาทเพ่ิมขึน้จาก

ปีของปีก่อนเท่ากับ 103.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.06 ทั้งนีร้ายไดข้องบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละธุรกิจ

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีการเปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกับรายไดป้ระเภทเดียวกนัจากปีก่อน ดงันี ้(1) รายไดค้่า

สิทธิจากธุรกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิรายการ เพ่ิมขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 2.06 (2) รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจากธุรกิจบรกิาร

โฆษณา เพ่ิมขึน้เท่ากับรอ้ยละ 1.41 (3) รายไดจ้ากการขายจากธุรกิจจาํหน่ายผลิตภัณฑ ์เพ่ิมขึน้เท่ากับรอ้ยละ 100 และ

ในขณะท่ี (4) รายไดอ่ื้นเพ่ิมขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 57.59 

กาํไรสุทธ ิ

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีกาํไรสทุธิเท่ากบั 173.58 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปีกอ่น

เท่ากับ 138.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 44.45 โดยมีสาเหตมุาจากการเพ่ิมขึน้ของตน้ทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้จากปีก่อน

เท่ากบั 59.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 37.35 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมขึน้ของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและการ

ออกจาํหน่ายหุน้กูเ้พ่ิมในระหว่างงวดเพ่ือใชล้งทุนในการซือ้กิจการเพ่ือขยายธุรกิจ ซึ่งจากเหตผุลท่ีกล่าวไปส่งผลใหอ้ตัราส่วน

รายไดร้วมต่อกาํไรสทุธิ (อตัรากาํไรสทุธิ) สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ปรบัตวัลดลงเป็นรอ้ยละ 9.62 จากรอ้ยละ 

18.36 ในปี 2563 และอตัราส่วนค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารเมื่อเทียบกบัรายไดร้วมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็นรอ้ยละ 21.42 จากรอ้ยละ 13.59 ในปี 2563 โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวสาเหตุหลกัมาจากบริษัทมีการ

โฆษณาและประชาสัมพันธท์างส่ือต่างๆมากขึน้เพ่ือโปรโมทสินคา้ของบริษัทใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัแก่ผูบ้ริโภค เน่ืองจากเป็นปีแรกท่ี

บรษิัทเริ่มทาํการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์โดยผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ ประเภทผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร และเคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพ เป็นตน้ 
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สาํหรบักาํไรสทุธิต่อหุน้นัน้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพกับมลูคา่

ยตุิธรรมของหุน้สามญัของบริษัทจะพบว่ามลูค่ายุติธรรมสงูกว่าราคาใชสิ้ทธิ (อา้งอิงจากราคาราคาปิดของหุน้บริษัท ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 อยู่ท่ี 8.10 บาทต่อหุ้น ในขณะท่ีราคาใช้สิทธิอยู่ท่ีประมาณ 6.7 บาทต่อหุ้น) ทาํให้มีความเป็นไปไดท่ี้                

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพดงักล่าว จึงมีการคาํนวณกาํไรสทุธิต่อหุน้ปรบัลด 

ข้อมูลสรุปผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 

ล้านบาท 2564 2563 +/(-) +/(-)% 

1.ธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธิ์รายการ 
    

รายไดค้า่สทิธิ 1,661.93 1,628.34 33.59 2.06% 

-ขายภายในประเทศ 1,036.86 963.72 73.14 7.59% 

-ขายต่างประเทศ 625.07 664.62 (39.55) (5.95%) 

ตน้ทนุค่าสทิธ ิ (793.85) (869.52) (75.66) (8.70%) 

กําไรขัน้ต้นธุรกิจขายสิทธ ิ 868.07 758.82 109.25 14.40% 

อัตรากําไรขัน้ต้น 52.23% 46.60%   

 
     

2.ธุรกิจบริการโฆษณา 
   

  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 27.42 27.04 0.38 1.41% 

ตน้ทนุการใหบ้ริการ (135.73) (42.57) 93.17 218.87% 

ขาดทุนขัน้ต้นธุรกิจบริการโฆษณา (108.31) (15.53) (92.79) (597.57%) 

อัตราขาดทนุขัน้ต้น (395.02%) (57.42%)   

 
     

3.ธุรกิจขายผลติภัณฑ ์
   

  

รายไดจ้ากการขาย 42.51 - 42.51 100.00% 

ตน้ทนุขาย (30.24) - 30.24 100.00% 

กําไรขัน้ต้นธุรกิจขายผลิตภัณฑ ์ 12.27 - 12.27 100.00% 

อัตรากําไรขัน้ต้น 28.86% -   

กําไรขัน้ต้นรวม 772.03 743.30 28.73 3.87% 

อัตรากําไรขัน้ต้นรวม 44.58%  44.90%   

ธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์รายการ 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายไดค้่าสิทธิเท่ากับ 1,661.93 ลา้นบาท โดยสามารถจาํแนกได้

เป็นการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศเป็นจาํนวน 1,036.86 ลา้นบาท และ 625.07 ลา้นบาท ตามลาํดับ โดยคิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 62.39 และรอ้ยละ 37.61 (2563: รอ้ยละ 72.65 และ รอ้ยละ 27.35) ของรายไดค้่าสิทธิ ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปีของปี

ก่อนเป็นจาํนวน 33.59 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.06 โดยจาํแนกออกเป็นการจาํหน่ายในประเทศเพ่ิมขึน้ 73.14 ลา้น

บาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 7.59  โดยมีสาเหตุหลกัมาจากมีลกูคา้รายใหญ่ในประเทศรายหน่ึงท่ีซือ้ลิขสิทธ์ิรายการท่ีเผยแพร่

ผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล หรือ DTT มีรายการซือ้กบับรษิัทเป็นจาํนวนมากขึน้ในปีนีเ้น่ืองจากสิทธิท่ี

เคยซือ้ไปครบกาํหนดสญัญาแลว้จึงกลบัมาซือ้กบับรษิัทอีกครัง้ 
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ทั้งนีเ้มื่อพิจารณาจากการขายต่างประเทศมียอดขายลดลงเป็นจาํนวน 39.55 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 5.95 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกคา้รายใหญ่ในต่างประเทศสองรายท่ีซือ้ลิขสิทธิ์รายการท่ีเผยแพร่ผ่านการออกอากาศทาง

สถานีโทรทศันร์ะบบเคเบิลและดาวเทียม หรือ Cabsat และเผยแพรผ่่านการออกอากาศทางวดิีโอออนดีมานด ์หรือ VOD ซึ่งทาํ

การซือ้ขายกับบริษัทเป็นจาํนวนมากในปีท่ีแลว้แต่ลดรายการซือ้ในปีนีล้งจากการท่ีลิขสิทธิ์รายการท่ีไดร้บัไปนั้นยังไม่ครบ

กาํหนดสัญญาและยงัมีปริมาณท่ีมากพอท่ีจะเผยแพร่ในช่องทางของตน อย่างไรก็ตามในปีปัจจุบนับริษัทมีการขยายตลาด

ต่างประเทศเพ่ิมขึน้ โดยมีการขยายสิทธิ์ท่ีใหแ้ก่ลกูคา้ไปยงัประเทศอียิปต ์บรูไนและศรีลงักา 

ล้านบาท 2564 2563 +/(-) +/(-)% 

ใหส้ทิธิเ์ผยแพร่เพยีงหนึ่งช่องทาง     

DTT 293.66 184.83 108.83 58.88% 

Cabsat 173.76 123.65 50.11 40.53% 

VOD 25.31 64.17 (38.86) (60.56%) 

รวมรายได้ค่าสทิธิทีใ่ห้เผยแพร่เพียงหนึ่งช่องทาง 492.73 372.65 120.08 32.22% 

ใหส้ทิธิเ์ผยแพร่มากกว่าหนึง่ช่องทาง     

DTT, Cabsat 454.52 4.03 450.49 11,178.41% 

DTT, Cabsat, VOD 7.50 328.06 (320.20) (97.71%) 

DTT, VOD 82.11 240.56 (158.45) (65.87%) 

Cabsat, VOD 625.07 683.04 (57.97) (8.49%) 

 รวมรายได้ค่าสิทธทิีใ่ห้เผยแพร่มากกว่าหนึ่งช่องทาง 1,169.20 1,255.69 (86.49) (6.89%) 

รวมรายได้ค่าสทิธิตามประเภทสิทธิ์ทีใ่ห้กบัลูกค้า 1,661.93 1,628.34 33.59 2.06% 

เมื่อพิจารณาตามประเภทสิทธิ์ท่ีใหก้ับลูกคา้สาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 นั้นจะพบว่าการขายลิขสิทธ์ิท่ี

เผยแพร่ช่องทางเดียวท่ีเผยแพร่ผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล หรือ DTT มียอดเพ่ิมขึน้จากปีของปีก่อน

เน่ืองจากลกูคา้รายใหญ่รายหน่ึงกลบัมาทาํการซือ้ขายกบับรษิัทอีกครัง้ภายหลงัสิทธิท่ีเคยไดร้บัไปหมดอาย ุในขณะท่ีการขาย

ลิขสิทธิ์ท่ีเผยแพร่รายการมากกว่าหน่ึงช่องทางปรบัตวัลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายลิขสิทธ์ิท่ีเผยแพรผ่่านการออกอากาศ

ไดท้ั้งทางระบบดิจิตอล เคเบิลและดาวเทียม และอินเตอรเ์น็ต หรือ DTT, Cabsat, VOD โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกคา้ราย

ใหญ่รายหน่ึงซึ่งทาํการซือ้ขายกับบริษัทเป็นจาํนวนมากในปีท่ีแลว้และลิขสิทธ์ิรายการท่ีไดร้บัไปนัน้ยงัไม่ครบกาํหนดสัญญา

และยงัมีปรมิาณท่ีมากพอ ส่งผลใหย้อดขายสาํหรบัสิทธิประเภทดงักล่าวลดลง 
ทั้งนีแ้มร้ายไดค้่าสิทธิสาํหรบังวดปัจจุบนัจะปรบัตวัเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับปีของปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ

พิจารณาถึง Backlog ของการจาํหน่ายคอนเทนตข์องบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั 806.35 ลา้นบาท 

อนัประกอบดว้ย Backlog จากการจาํหน่ายคอนเทนตใ์นประเทศ มลูค่า 143.33 ลา้นบาทและ Backlog จากการจาํหน่ายคอน

เทนตใ์นต่างประเทศ มูลค่า 663.02 ลา้นบาท หรือ 19.94 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า Backlog ณ วันท่ี                    

31 ธันวาคม 2563 ท่ีมีมลูค่าเท่ากับ 300.03 ลา้นบาท (ในประเทศเท่ากับ 156.31 ลา้นบาท และต่างประเทศเท่ากบั 143.72 

ลา้นบาท หรือ 4.54 ลา้นเหรียญสหรฐัอเมรกิา) 

ในส่วนต้นทุนค่าสิทธิ (ประกอบด้วย ค่าตัดจําหน่าย และค่าพากย์และค่าแปลเป็นหลัก) สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี             

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีตน้ทนุค่าสิทธิเท่ากบั 793.85 ลา้นบาท และ 869.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นลดลง
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รอ้ยละ 8.70 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากอายเุฉล่ียของสญัญาลิขสิทธ์ิรายการเพ่ิมขึน้จาก 3 ปีเป็น 5 - 7 ปี ส่งผลใหค้่าตดัจาํหน่าย

ค่าลิขสิทธ์ิและตน้ทนุค่าสิทธิลดลง 

ทั้งนีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกาํไรขั้นตน้จากธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์รายการ สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี                  

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เท่ากับ 868.07 ลา้นบาท และ 758.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 14.40 และ

อตัรากาํไรขัน้ตน้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เท่ากับรอ้ยละ 52.23 และ 46.60 ตามลาํดบั โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากการลดลงของตน้ทนุคา่สิทธิตามท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 

ธุรกิจบริการโฆษณา 

รายไดค้า่โฆษณาเป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธผ่์านช่องทางตา่งๆอนัไดแ้ก ่

-  ทางสถานีโทรทศันร์ะบบผ่านดาวเทียม ช่อง JKN Dramax (ออกอากาศจนถึงเดอืนตลุาคม 2563) 

-  ทางสถานีโทรทัศนร์ะบบผ่านดาวเทียม ช่อง JKN TV (เริ่มออกอากาศเดือนตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป และจะ

หยดุออกอากาศท่ีช่องดงักล่าวในประมาณตน้เดือนพฤษภาคม 2564) 

-  ทางสถานีโทรทัศนร์ะบบดิจิตอล ช่อง JKN 18 หรือเดิมคือช่อง New 18 (เช่าเวลาออกอากาศ มีนาคม 2564 

เป็นเวลา 1 เดือน และไดซ้ือ้ช่องดงักล่าวเพ่ือดาํเนินการบรหิารสถานีเองตัง้แต่ เมษายน 2564 เป็นตน้ไป) 

-  ทางสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล ในช่วงเวลาท่ีรายการข่าวท่ีผลิตโดยสถานีข่าวของบรษิัทย่อย ภายใตช้ื่อ JKN-

CNBC และ JKN NEWS ออกอากาศ 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเท่ากับ 27.42 ลา้นบาท 

เพ่ิมขึน้จากปีของปีก่อนเป็นจาํนวน 0.42 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.41 โดยเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยจากการขายโฆษณาใน

ช่อง JKN 18 เพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-

19) ซึ่งส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อหลายธุรกิจในประเทศ จึงทาํใหห้ลายบริษัทในประเทศมีการลดงบประมาณใน

การใชส่ื้อโฆษณาและประชาสมัพนัธล์ง นอกจากนีบ้ริษัทไดท้าํการซือ้ช่อง JKN 18 หรือเดิมคือช่อง New 18 ในช่วงไตรมาส 2 

ปี 2564 จึงอยู่ระหว่างการปรบัผงัรายการเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจและเพ่ิมเรตติง้ของช่องใหด้ีขึน้ 

ธุรกิจขายผลิตภัณฑ ์

 รายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์เป็นรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ไดแ้ก่ ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ

เคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพ ซึ่งบรษิัทมีการเริ่มดาํเนินการจดัหน่ายตัง้แต่ เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ท่ากบั 42.51 ลา้น

บาทโดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑป์ระเภทเสริมอาหารเท่ากบั 12.51 ลา้นบาทและผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองดื่ม

เพ่ือสขุภาพเท่ากบั 30.00 ลา้นบาท ซึ่งบรษิทัมีการเริ่มดาํเนินการจดัหน่ายผลิตภณัฑท์ัง้หมดตัง้แต่ เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

รายได้อื่นและรายได้ทางการเงนิ 

รายไดอ่ื้นของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการเป็นตวัแทนการจาํหน่ายคอนเทนตท่ี์บริษัทนาํคอน

เทนตจ์ากประเทศไทยไปจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้ในต่างประเทศ กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและกาํไรจากเงินลงทุนระยะสัน้ และ

สาํหรบัรายไดท้างการเงินของบริษัทและบรษิัทย่อย ก็คือรายไดด้อกเบีย้รบั โดยสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 รายได้

อ่ืนและรายไดท้างการเงินมีจาํนวนเท่ากับ 73.94 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีของปีก่อนเป็นจาํนวนเงิน 26.31 ลา้นบาท โดยมี

สาเหตุหลักมาจากงวดปีนีค้่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรฐัอเมริกาปรบัตวัอ่อนค่าลงตามลาํดับในระหว่างปีเมื่อ

เทียบกบัช่วงปลายปีท่ีแลว้ทาํใหม้ีรายการกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมขึน้ 
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ทัง้นีบ้ริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเป็นอย่างดี จึงไดม้ีการหาแนวทางป้องกัน

ความเส่ียงดงักล่าว โดยไดด้าํเนินการเปิดวงเงนิสาํหรบัการทาํสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract)  

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรกิาร  

ล้านบาท 2564 2563  +/(-)   +/(-) %  

ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน (Event) 0.15 1.71 (1.56) (91.39%) 

ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ 158.09 33.51 124.58 371.77% 

อืน่ๆ 19.36 6.24 13.12 210.22% 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 177.59 41.46 136.13 328.35% 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ิมขึน้จากปีของปีก่อน เป็นจาํนวน 136.13 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 328.35 เน่ืองจากบริษัทมีการโฆษณาทางส่ือออนไลนเ์พ่ิมมากขึน้โดยเริ่มดาํเนินการมาก

ตัง้แต่ปลายปีท่ีแลว้ ซึ่งเดิมบริษัทเนน้ประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบจดังานและส่ือพิมพต์่างๆ แต่จากสถานการณก์ารแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ปี 2563 ส่งผลใหก้ารจดังานเพ่ือส่งเสริมการขายบริษัทฯตอ้งหยุดและ

เล่ือนออกไป นอกจากนีเ้น่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการเริ่มดาํเนินการจดัหน่ายผลิตภณัฑท์ัง้หมดตัง้แต่ เมษายน 2564 

เป็นตน้ไป จึงมีการใชส่ื้อโฆษณาต่างๆ เพ่ิมมากขึน้เพ่ือโปรโมทผลิตภณัฑข์องบรษิัทและบรษิัทย่อยใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัของผูบ้รโิภค 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  

ล้านบาท 2564 2563 +/(-) +/(-)% 

ค่าใชจ้า่ยพนกังานและผูบ้ริหาร 96.20 97.99 (1.79) (1.82%) 

ค่าทีป่รึกษา 19.63 5.78 13.85 239.68% 

ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าด

ว่าจะเกดิขึน้ 
3.83 30.60 (26.77) (87.48%) 

ขาดทนุจากการวดัมูลคา่ยตุธิรรม

ของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 
2.75 - 2.75 100.00% 

ค่าเสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 29.82 20.11 9.71 48.28% 

อืน่ๆ 56.83 35.28 21.55 61.08% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 209.07 189.76 19.31 10.18% 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารสาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจาํนวน 209.07 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนเป็น

จาํนวนเงิน 19.31 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10.18 เน่ืองจาก (1) การเพ่ิมขึน้ของค่าท่ีปรกึษาสาเหตหุลกัเพ่ิมขึน้จาก

ค่าท่ีปรกึษาทางการเงินและค่าท่ีปรกึษากฎหมายในการซือ้ธุรกิจและค่าปรกึษากฎหมายท่ีใชใ้นการสอบทานสญัญาซือ้และ

ขายลิขสิทธิ์กบัต่างประเทศ (2) การเพ่ิมขึน้ของค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายจากสินทรพัยถ์าวร (อาคารและอปุกรณ)์ และ

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนซึ่งไดม้าจากการซือ้กิจการ 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีค่าใชจ้่ายทางการเงินเท่ากับ 218.84 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีของปี

ก่อน เป็นจาํนวนเงิน 59.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 37.35 โดยสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกันกับการเพ่ิมขึน้ของ
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บญัชีหุน้กู ้เงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีไดท้าํธุรกรรมดงักล่าวในระหว่างปีเพ่ือนาํเงินมาใชใ้นการซือ้

กิจการเพ่ือขยายธุรกิจ 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้ท่ากับ 60.68 ลา้นบาท ลดลงจากปีของปีก่อน 

เป็นจาํนวนเงิน 27.23 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 30.97 โดยสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของกาํไรสทุธิ 

นอกจากนีใ้นระหว่างปีนัน้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้เกิดจากการกลับรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดั

บญัชีเท่ากบั 34.93 ลา้นบาท จากผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ีบริษัทรบัรูเ้ป็นสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเมื่อมีความเป็นไป

ไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชนท์างภาษีได ้

 

3. ข้อมูลสรุปฐานะการเงนิของกลุ่มธุรกิจ 

ล้านบาท 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 +/(-) +/(-)% 

สินทรัพย์ 
 

 
 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 99.82 807.09 (707.27) (87.63%) 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ืน่ 1,765.09 1,512.66 252.43 16.69% 

เงนิลงทนุชัว่คราวและสนิทรพัย์ทางการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 0.17 0.17 0.00 0.37% 

ภาษีมูลคา่เพิม่รอเรียกคนื 160.10 128.39 31.71 24.70% 

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ 127.45 16.79 110.66 659.13% 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์  415.00 58.03 356.97 615.20% 

สนิทรพัย์สทิธิการใช ้ 45.48 47.54 (2.06) (4.32%) 

ตน้ทนุการไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี ่ - - - - 

เงนิจา่ยล่วงหนา้ค่าซือ้สทิธิรายการ 347.81 383.87 (36.06) (9.39%) 

สนิทรพัย์ไม่มีตวัตน - ลิขสทิธิร์ายการ 3,465.20 2,714.34 750.86 27.66% 

ค่าความนยิม 665.96 - 665.96 100.00% 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 186.07 9.83 176.24 1793.25% 

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่ 130.14 41.15 88.99 216.27% 

รวมสินทรัพย์ 7,408.29 5,719.85 1,688.44 29.52% 

หนีส้นิ     

เงนิกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 100.00 - 100.00 100.00% 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 475.59 164.01 311.59 189.99% 

หุน้กูร้ะยะสัน้ 297.62 - 297.62 100.00% 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่ึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 
282.00 127.80 154.20 120.66% 

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึง่ปี 596.35 398.75 197.60 49.55% 
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ล้านบาท 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 +/(-) +/(-)% 

ส่วนของหนีส้นิตามสญัญาเช่าทีถ่ึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึ่งปี 
13.17 11.38 1.80 15.82% 

ส่วนของหนีส้นิตามสญัญาโอนสทิธิเรียกรอ้งทีถ่ึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ่งปี 
60.79 - 60.79 100.00% 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 35.62 69.19 (33.57) (48.52%) 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบทีเ่ป็นหนีส้นิ 1,010.62 1,007.63 2.99 0.30% 

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิจากส่วนทีถ่ึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 
400.82 287.00 113.82 39.66% 

หุน้กู ้- สทุธิจากส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 1,292.06 990.57 301.50 30.44% 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากส่วนทีถ่ึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ่งปี 
29.74 34.35 (4.60) (13.40%) 

หนีส้นิตามสญัญาโอนสทิธิเรียกรอ้ง 87.72 - 87.72 100.00% 

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน 16.45 19.34 (2.89) (14.95%) 

รวมหนีส้ิน 4,698.56 3,109.99 1,588.57 51.08% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ 2,691.04 2,609.86 81.18 3.11% 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุของบริษัท

ย่อย 
18.69 - 18.69 100.00% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,709.73 2,609.86 99.87 3.83% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,408.29 5,719.85 1,688.44 29.52% 

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม 7,408.29 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากยอดคงเหลือ  ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจาํนวนเงิน 1,688.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 29.52 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 707.27 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 87.63 โดยเป็นเงินสดสทุธิไดม้าจาก

กิจกรรมดาํเนินงานเป็นจาํนวน 512.29 ลา้นบาท ในขณะท่ีเป็นเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน เป็นจาํนวน 

2,260.16 ลา้นบาท และเงินสดสทุธิไดม้าในกิจกรรมจดัหาเงินใน 1,015.57 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใชเ้งนิ

ในการซื ้อธุรกิจช่อง JKN 18 หรือเดิมคือช่อง New 18, ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเคร่ืองดื่ม, ธุรกิจ Home 

shopping, ซือ้ลิขสิทธิ์คอนเทนตแ์ละการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ส่วนการรบัเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดสุทธิ

ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงนิเป็นจาํนวน 1,015.57 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย การกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน รวมถึงรบัเงินจากการออกจาํหน่ายหุน้กูใ้นระหว่างงวด นอกจากนีเ้มื่อพิจารณางบการเงินเฉพาะ

กิจการจะพบว่าบริษัทมีการใชเ้งินเพ่ือลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหน่ึงซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ใหม่ในประเทศไทยเพ่ือ

ดาํเนินธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการผลิตและจัดจาํหน่ายเคร่ืองดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอลค์ิดเป็นมลูค่าทั้งสิน้ 27 ลา้นบาท 

โดยคิดเป็นรอ้ยละ 51 ของทุนชาํระแลว้ (โดยคิดเป็นเงินลงทนุในหุน้สามญั 17 ลา้นบาท และส่วนเกินทนุอีก 10 

ลา้นบาท) 
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(2) ลูกหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ 252.43 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 16.69 ทั้งนีส้าํหรบัลูกหนีก้ารคา้ท่ี

ค้างชําระเกิน 6 เดือน จํานวน 524.58 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทได้รับการชําระจากลูกค้าแล้วเท่ากับ                      

115.26 ลา้นบาท และสาํหรบัลูกหนีก้ารคา้ท่ีคา้งชาํระนอ้ยกว่า 6 เดือนนั้น บริษัทก็ไดร้บัชาํระมาแลว้เท่ากับ 

6.63 ลา้นบาท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2565) แมว้่าลกูหนีก้ารคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จะมีมลูค่า

เป็นส่วนมากของสินทรพัยห์มนุเวียน ผูบ้ริหารยงัคงเชื่อมั่นว่าจากประสบการณท์างธุรกิจท่ีผ่านมา บริษัทฯ จะ

สามารถเรียกเก็บเงินจากลกูคา้ไดโ้ดยเฉพาะลกูคา้รายใหญ่ ซึ่งไม่เคยมีประวตัิดา้นการไม่ชาํระเงิน 

(3) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้เป็นจาํนวน 356.97 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 615.20 

สาเหตหุลกัเพ่ิมขึน้มาจาก ท่ีดิน อาคารและอปุกรณท่ี์รบัมา ณ วนัท่ีซือ้กิจการช่อง JKN 18 หรือเดิมคือช่อง New 

18 และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองดื่ม นอกจากนีใ้นระหว่างงวดปัจจบุนัมีค่าเส่ือมราคาเป็นจาํนวนเงิน 47.18 

ลา้นบาท 

(4) เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซือ้สิทธิรายการมีการเปล่ียนแปลงลดลงเป็นจาํนวนเงิน 36.06 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 

9.39 สาเหตุหลกัของการลดลงเน่ืองจากมีการจ่ายเงินจองลิขสิทธ์ิรายการเพ่ิมเพ่ือรองรบัการเติบโตของธุรกิจ

ใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิรายการท่ีมีรายไดเ้ติบโตอย่างต่อเน่ือง เป็นจาํนวนเงิน 677.04 ลา้นบาท และมี

การโอนรายการออกไปเป็นสินทรพัยลิ์ขสิทธ์ิรายการคิดเป็นจาํนวนเงิน 878.29 ลา้นบาท โดยทัง้นีย้อดคงเหลือ

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น (1) การจ่ายเงินล่วงหนา้เพ่ือต่ออายุลิขสิทธ์ิรายการเดิมเป็นประมาณ 1.33 ลา้นบาท    

(2) การจองลิขสิทธ์ิรายการสาํหรบัสิทธิในประเทศเป็นจาํนวนเงินประมาณ 40.48 ลา้นบาท และ (3) การจอง

ลิขสิทธ์ิรายการสาํหรบัสิทธิต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินประมาณ 305.99 ลา้นบาท เพ่ือรองรบัแผนการเติบโต

ดา้นการส่งออกลิขสิทธิ์รายการของบรษิัท 

(5) ลิขสิทธิ์รายการเพ่ิมขึน้ 750.86 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 27.66 โดยในระหว่างปี 2564 บรษิัทมีการลงทนุ

ค่าลิขสิทธิ์รายการเป็นจาํนวน 1,555.33 ลา้นบาท โดยแบ่งออกไดเ้ป็น (1) การซือ้ลิขสิทธิ์รายการสาํหรบัสิทธิใน

ประเทศเป็นจาํนวนเงินประมาณ 523.59 ลา้นบาท และ (2) การซือ้ลิขสิทธ์ิรายการสาํหรบัสิทธิต่างประเทศเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 1,031.74 ลา้นบาท เพ่ือรองรบัแผนการเติบโตดา้นการส่งออกลิขสิทธ์ิรายการของบริษัท             

ทัง้ในส่วนทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมไปถึงประเทศแถบเอเชียใตด้ว้ย นอกจากนีใ้นระหว่างงวดปัจจบุนัมี

ค่าตดัจาํหน่ายค่าลิขสิทธิ์รายการเป็นจาํนวนเงิน 804.47 ลา้นบาท 

(6) ค่าความนิยม มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้จาํนวน 665.96 ลา้นบาท ซึ่งเกิดขึน้จากการลงทุนซือ้กิจการช่อง JKN 

18 หรือเดิมคือช่อง New 18 และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองดื่ม ทัง้นีปั้จจบุนับรษิัทฯ ไดด้าํเนินการใหม้ีการวดั

มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุได ้ณ วันท่ีซือ้ธุรกิจโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ่งผลการประเมินแลว้เสร็จใน

ระหว่างปี 2564 

(7) สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้จาํนวน 176.24 ลา้นบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้สาเหตุหลกัมา

จากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลขาดทนุสะสมทางภาษีท่ีบรษิัทรบัรู ้ณ วนัซือ้กิจการของ JKN 18 โดย

เป็นกาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชนท์างภาษีได ้
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หนีส้ินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 4,698.56 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เป็นจาํนวน  

1,588.57 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 51.08 สาเหตหุลกั (1) การเพ่ิมขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้หนีท่ี้

เกิดจากการซือ้ลิขสิทธิ์รายการเป็นจาํนวนประมาณ 300.14 ลา้นบาท ซึ่งโดยปกตินั้นบริษัทจะตอ้งจ่ายเงินล่วงหนา้เพ่ือซือ้

ลิขสิทธิ์รายการก่อนถึงจะสามารถดาวนโ์หลดได ้แต่ปีนีน้ัน้บรษิัทสามารถต่อรองกบัเจา้ของลิขสิทธ์ิในประเทศและเจา้ของสิทธิ์

ในต่างประเทศบางรายเพ่ือขอเครดิตในการชาํระเงินได ้ทาํใหย้อดคงเหลือเจา้หนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้ (2) การเพ่ิมขึน้ของเงินกูย้ืม

ระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวมถึงการออกจาํหน่ายหุน้กูใ้นระหว่างปีซึ่งส่วนใหญ่กูย้ืมเพ่ือใชไ้ปในการซือ้ธุรกิจ

ช่อง JKN 18 หรือเดิมคือช่อง New 18, ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองดื่ม และธุรกิจ Home shopping 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 2,709.73 ลา้นบาท ทัง้นีส่้วนประกอบ

ของส่วนขอผูถื้อหุน้ประกอบไปดว้ยส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทเป็นจาํนวนเงิน 2,691.04 ลา้นบาท และส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ี

ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษัทย่อยเป็นจาํนวนเงิน 18.69 ลา้นบาท โดยยอดคงเหลือเพ่ิมขึน้เป็นจาํนวน 99.87 ลา้นบาท จาก

กาํไรจากการดาํเนินงานตามปกติของบรษิัทและบริษัทย่อย เป็นจาํนวน 173.58 ลา้นบาท กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นจาํนวน 27.56 

ลา้นบาท และการเพ่ิมขึน้ของส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่อาํนาจควบคุมในบริษัทย่อยท่ีเกิดจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

เป็นจาํนวน 24.45 ลา้นบาท  

ทัง้นีใ้นระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปีปัจจบุนั บรษิัทฯ มีการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากกาํไรของปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 

0.2070 บาท คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 125.7 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ 

สภาพคลอ่งและความพอเพียงของเงนิทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.16 เท่า 

และ 3.20 เท่า ตามลาํดบั และมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่ากบั 1.00 เท่า และ 3.01 เท่า ตามลาํดบั โดยสาเหตุหลกัท่ี

ทาํใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็นัน้ลดลงมาจากยอดคงเหลือของหนีสิ้นหมนุเวียนท่ีเพ่ิมมากขึน้ 

ซึ่งส่วนประกอบหลกัคือเจา้หนีก้ารคา้ เงินกูย้ืมระยะสัน้, หุน้กูร้ะยะสัน้และส่วนของเงนิกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปีจากสถาบนัการเงินตามท่ีไดอ้ธิบายไปขา้งตน้ ซึ่งจากประสบการณท์างธุรกิจท่ีผ่านมา ผูบ้ริหารยงัคงเชื่อมั่นว่าบรษิัทจะ

สามารถเรียกเก็บเงินจากลกูคา้ไดเ้พ่ือนาํมาชาํระหนีสิ้นระยะสัน้ได ้

นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของ            

ผูถื้อหุน้ เท่ากับ 1.73 เท่า และ 1.19 เท่า ตามลาํดบั ซึ่งปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้เพ่ือซือ้ลิขสิทธิ์รายการ 

และเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวมถึงหุน้กูท่ี้ออกจาํหน่ายในระหว่างงวดท่ีส่วนใหญ่เพ่ือใชใ้นการซือ้

ธุรกิจช่อง JKN 18 หรือเดิมคือช่อง New 18 , ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองดื่ม และธุรกิจ Home shopping 

 

ปัจจัยหรือเหตกุารณท์ีอ่าจมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานอย่างมีนัยสาํคัญในอนาคต 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “ปัจจยัความเส่ียง” 
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อัตราส่วนทางการเงนิทีส่าํคัญ 

  (หน่วย ลา้นบาท) 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย สาํหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratios)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.47 3.20  1.16  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 1.41 3.01  1.00  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.55 1.34  0.39  
อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ 1 เท่า 1.16 1.00  1.06  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 2 วนั 315.58 367.76  345.08  
อตัราส่วนหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ 3 เท่า 1.23 -  2.52  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 4 วนั 295.79 -  144,80  
อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ 5 เท่า 19.18  14.38  4.5  
ระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉล่ีย 6 วนั 19.03 6.33  81.07  
Cash Cycle 7 วนั 296.55 361.43  264  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratios)     
อตัรากาํไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 41.05 44.90  44.58  
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน 8 รอ้ยละ 24.36 33.73  26.47  
อตัรากาํไรอ่ืน รอ้ยละ 0.93 1.54  4.05  
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร 9 รอ้ยละ 111.76 257.91  111.75  
อตัรากาํไรสทุธิ รอ้ยละ 14.78 18.36  9.62  
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 10 รอ้ยละ 11.84 12.95  6.55  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratios)     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์11 รอ้ยละ 6.97 6.43  2.64  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร 12 รอ้ยละ 431.01 1,288.11  93.37  
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์13 เท่า 0.47 0.35  0.27  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 14 รอ้ยละ 90.01 55.63  31.95  
อตัราการหมนุของสินทรพัยไ์มม่ตีวัตน 15 เท่า 1.25 0.78  0.54  

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios)     
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.81 1.19  1.73  

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio)16 เท่า 7.65 12.65  6.03  
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) 17 เท่า 0.98 0.70  0.26  

อตัราส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อกาํไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา  

และค่าตดัจาํหน่าย (Net Debt to EBITDA ratio)18 
เท่า 1.10 1.44  3.00  

อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย (B/E,P/N size to 
interest bearing debt ratio) 

เท่า N/A N/A N/A 

อตัราส่วนหนีสิ้นทีม้ีภาระดอกเบีย้ท่ีครบกาํหนดภายใน 1 ปี ต่อหนีสิ้นท่ีมี
ภาระดอกเบี ้ยจ่ายทั้งหมด (Interest Bearing Debt matured in 1 year to 
total interest bearing Debt) 19 

เท่า 0.75 0.19  0.24  

อตัราส่วนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินต่อหนีสิ้นรวม (Loan from Financial 
Institution to Total Debt Ratio) 

เท่า 0.17 0.13  0.17  

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio) 20 เท่า 1.13 2.64  1.35  

อตัราการจ่ายเงินปันผล 21 รอ้ยละ 36.31 34.99 N/A 
หมายเหต ุ :      1 อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ = ขายสทุธิ / ลกูหนีก้ารคา้สทุธิ (เฉลี่ย)  

 โดยขายสุทธิ ซึ่งเป็นตัวเลขที่นาํมาจากงบกาํไร/ขาดทุน จะตอ้งถูกปรบัเป็นตัวเลขเต็มปี (Annualized) และลูกหนีก้ารคา้สุทธิเฉลี่ยสาํหรบัไตรมาส 2 ตอ้ง

เฉลี่ยโดยใชส้ตูร (ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีก่อนหนา้ + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจบุนั)/2 
2 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย = 365 / อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ 
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3 อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลอื = ตน้ทนุขาย / สินคา้คงเหลือ (เฉลี่ย)  

 โดยสินคา้คงเหลือจะถือเอาเฉพาะผลิตภณัฑ ์ไม่นบัรวมลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์นื่องจากรายการดงักล่าวถกูจดัประเภทเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
4 ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย = 365 / อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลอื 
5 อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ = ตน้ทนุขาย ตน้ทนุการใหบ้ริการ และตน้ทนุค่าสิทธิ / เจา้หนีก้ารคา้ (เฉลี่ย)  

 โดยตน้ทุนขาย ตน้ทุนบริการและตน้ทุนค่าสิทธิ ซึ่งเป็นตัวเลขที่นาํมาจากงบกาํไร/ขาดทนุ จะตอ้งถูกปรบัเป็นตวัเลขเต็มปี (Annualized) และเจา้หนีก้ารคา้

เฉลี่ยสาํหรบัไตรมาส 2 ตอ้งเฉลี่ยโดยใชส้ตูร (ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีก่อนหนา้ + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจบุนั)/2 
6 ระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉลี่ย = 365 / อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ 
7 Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย - ระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉลี่ย  

 เนื่องจากบริษัท และบริษัทย่อย มีการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พียงเล็กนอ้ย จากการทีบ่ริษัท ไม่มีโครงการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นช่วงดงักล่าว ดงันัน้ เพ่ือให ้Cash 

Cycle สะทอ้นถึงการดาํเนินธุรกิจของบริษัท จึงไม่ไดร้วมระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ยดงักล่าว 
8 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน = กาํไรจากการดาํเนินงาน / ขายสทุธิ  

 โดยที่กาํไรจากการดาํเนินงาน คือกาํไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้และขายสุทธิประกอบดว้ยรายไดจ้ากสญัญาที่ทาํกับลกูคา้ - 

ขาย, รายไดจ้ากสญัญาที่ทาํกบัลกูคา้ - การใหบ้ริการ และรายไดจ้ากสญัญาที่ทาํกบัลกูคา้ - ค่าสิทธิ 
9 อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / กาํไรจากการดาํเนินงาน 
10 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) = กาํไรสทุธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉลี่ย)  

 โดยกาํไรสุทธิ ซึ่งเป็นตัวเลขที่นาํมาจากงบกาํไร/ขาดทุน จะตอ้งถูกปรบัเป็นตัวเลขเต็มปี (Annualized) และส่วนของผูถื้อหุน้เฉลี่ยสาํหรบัไตรมาส 2 ตอ้ง

เฉลี่ยโดยใชส้ตูร (ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีก่อนหนา้ + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจบุนั)/2 
11 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) = กาํไรสทุธิ / สินทรพัยร์วม (เฉลี่ย)  

 โดยกาํไรสุทธิ ซึ่งเป็นตัวเลขที่นาํมาจากงบกาํไร/ขาดทนุ จะตอ้งถูกปรบัเป็นตวัเลขเต็มปี (Annualized) และสินทรพัยร์วมเฉลี่ยสาํหรบัไตรมาส 2 ตอ้งเฉลี่ย

โดยใชส้ตูร (ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีก่อนหนา้ + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจบุนั)/2 
12 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร = (กาํไรสทุธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรพัยถ์าวรสทุธิ (เฉลี่ย) 

 โดยกาํไรสทุธิก่อนหกัค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็นตวัเลขที่นาํมาจากงบกาํไร/ขาดทนุ จะตอ้งถกูปรบัเป็นตวัเลขเต็มปี (Annualized) และสินทรพัยถ์าวรสทุธิเฉลี่ยคือ

บญัชีอปุกรณใ์นงบการเงิน ซึ่งสาํหรบัไตรมาส 2 ตอ้งเฉลี่ยโดยใชส้ตูร (ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีก่อนหนา้ + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจบุนั)/2 
13 อตัราการหมนุของสินทรพัย ์= รายไดร้วม / สินทรพัยร์วม (เฉลี่ย) 

 โดยรายไดร้วม ซึ่งเป็นตวัเลขที่นาํมาจากงบกาํไร/ขาดทนุ จะตอ้งถกูปรบัเป็นตวัเลขเต็มปี (Annualized) และสินทรพัยร์วมเฉลี่ยสาํหรบัไตรมาส 2 ตอ้งเฉลี่ย

โดยใชส้ตูร (ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีก่อนหนา้ + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจบุนั)/2 
14 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน = (กาํไรสทุธิ + ค่าตดัจาํหน่าย) / สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสทุธิ (เฉลี่ย) 

 โดยกาํไรสุทธิก่อนหักค่าตัดจาํหน่าย (เฉพาะค่าลิขสิทธิ์รายการ) ซึ่งเป็นตัวเลขที่นาํมาจากงบกาํไร/ขาดทุน จะตอ้งถูกปรบัเป็นตัวเลขเต็มปี (Annualized) 

และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสทุธิเฉลี่ย คือบญัชีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิ์รายการในงบการเงิน ซึ่งสาํหรบัไตรมาส 2 ตอ้งเฉลี่ยโดยใชส้ตูร (ยอดสิน้สดุไตรมาส

ในปีก่อนหนา้ + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจบุนั)/2 
15 อตัราการหมนุของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน = รายไดค้่าสิทธิ์ / สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสทุธิ (เฉลี่ย) 

 โดยรายไดค้่าสิทธิ์ คือรายไดจ้ากสญัญาที่ทาํกับลูกคา้ - ค่าสิทธิในงบการเงิน ซึ่งเป็นตัวเลขที่นาํมาจากงบกาํไร/ขาดทุน จะตอ้งถูกปรบัเป็นตัวเลขเต็มปี 

(Annualized) และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสทุธิเฉลี่ย คือบญัชีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิ์รายการในงบการเงิน ซึ่งสาํหรบัไตรมาส 2 ตอ้งเฉลี่ยโดยใชส้ตูร (ยอด

สิน้สดุไตรมาสในปีก่อนหนา้ + ยอดสิน้สดุไตรมาสในปีปัจจบุนั)/2 

 ทั้งนีเ้นื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจ จึงเพ่ิมการคาํนวณอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และอตัราการหมนุของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในการอธิบาย เพ่ือใหส้ะทอ้นถึงการดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างชดัเจน  
16     อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ (ICR) = (กระแสเงินสดสทุธิจากการดาํเนินงาน + รายการดอกเบีย้จ่าย + รายการภาษีจ่าย) / รายการดอกเบีย้จ่าย 
17   อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / (การจ่ายชาํระหนีส้นิ+ รายจ่ายลงทนุ+ ซือ้สินทรพัย ์+เงินปัน

ผลจ่าย) 
18 อัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อกาํไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา (net debt to EBITDA ratio) = หนีส้ินระยะสั้นและระยะยาวเฉพาะที่มีภาระ

ดอกเบีย้จ่าย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทเพ่ือคา้ / (กาํไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา ค่าตัด

จาํหน่าย) 
19 อัตราส่วนหนีส้ินทีมี้ภาระดอกเบีย้ที่ครบกาํหนดภายใน 1 ปี ต่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายทัง้หมด (เท่า) (Interest Bearing Debt matured in 1 year to 

total interest-bearing Debt) = หนีส้ินระยะสัน้เฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย และหนีส้ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายที่จะถึงกาํหนดชาํระคืนภายใน 12 

เดือน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน / หนีส้ินระยะสัน้และระยะยาวเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย ทัง้หมดในงบการเงินรวม 
20 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี ้(DSCR) คาํนวณจาก กาํไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจาํหน่าย หารดว้ย (หนีส้ินระยะ

สัน้ที่มีภาระดอกเบีย้ + หนีส้ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ที่ครบกาํหนดภายใน 1 ปี) 
21 คาํนวณจาก มลูค่าเงินปันผลรวมในระหว่างปี / กาํไรสทุธิ (ไม่ใช ้“เงินปันผลจ่ายต่อหุน้สามญั”) ทัง้นี ้บริษัทไม่มีเงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2561  

 โดยกาํไรสทุธิ ซึ่งเป็นตวัเลขที่นาํมาจากงบกาํไร/ขาดทนุ จะตอ้งถกูปรบัเป็นตวัเลขเต็มปี (Annualized) 
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5.    ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น 

5.1  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบรษิัท  : บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อภาษาองักฤษ : JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 

ชื่อย่อ : JKN 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ปัจจบุนับรษิัทประกอบธุรกิจหลกั 4 ธุรกิจ ไดแ้ก่  1) ธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่าย

ลิขสิทธิ์คอนเทนตใ์นประเทศ  2) ธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตไ์ป

ยงัตา่งประเทศ  3) ธุรกจิใหบ้รกิารเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธสิ์นคา้  4)  

ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ท่ี 1 ตาํบลทรงคนอง อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 73210 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107559000303 

Website บรษิัท : http://www.jknglobal.com 

โทรศพัท ์ : 034-310569 

ทนุจดทะเบียน  :  454,080,293.50 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

มลูค่าท่ีตราไว ้(พาร)์ หุน้ละ :  0.50 บาท 

ทนุท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ :  303,749,128 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) 

  อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  เลขท่ี  93 ถนนรชัดาภิเษกแขวงดนิแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศพัท ์: (66) 2009-9000 

  โทรสาร :  (66) 2009-9991 

  เวบ็ไซด ์: https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html 

ผูส้อบบญัช ี : บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

  178 อาคารธรรมนิติ ชัน้ 6-7 ซอยเพ่ิมทรพัย ์(ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวง

บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

  โทรศพัท ์:  (66) 2596-0500 ต่อ 327 

  โทรสาร :  - 

  เวบ็ไซด ์:  www.daa.co.th 

ท่ีปรกึษากฎหมาย : บรษิัท กดุั่น แอนดพ์ารท์เนอร ์จาํกดั 

  ชัน้ 23 ยนิูต C และ F อาคารเกษรทาวเวอร ์เลขท่ี 127 ถนนราชดาํร ิแขวงลมุพินี        

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

  โทรศพัท:์ (66) 2838-1771 

  โทรสาร : (66) 2838-1795 

http://www.jknglobal.com/
https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html
http://www.daa.co.th/
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ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นทีจ่าํหน่ายไดแ้ล้ว  
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หมายเหต ุ /1 เป็นการถือหุน้ผ่านบริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั 

 /2 เป็นสดัส่วนการถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม โดยบริษัทถือหุน้ใน บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกัด รอ้ยละ 60 และ บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกัด ถือหุน้ในบริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกดั 

รอ้ยละ 49 

 /3 เป็นการถือหุน้ผ่านบริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง จาํกดั 
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5.2 ข้อมูลสาํคัญอืน่  

 - ไม่มี – 

 

5.3 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มขีอ้พิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาํคัญ และไม่มีข้อพิพาทท่ีมีผลกระทบดา้นลบอันอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์อง             

บรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยท่ีมีจาํนวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดจนไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีมิไดเ้กิดจากการ

ประกอบธุรกิจโดยปกติของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 

การกาํกับดูแลกจิการ 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 
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6.  นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

6.1    ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนกัถึงความสาํคญัของสิทธิ

ผูถื้อหุน้และความรบัผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท อย่างต่อเน่ือง การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม 

การคาํนึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส รวมถึงคณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามสาํคญัต่อ

การรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ีและการปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัท ไดจ้ดัใหม้ีการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการครัง้แรกเมื่อปี 2559 ก่อนการแปรสภาพ

เป็นบริษัทจาํกัดมหาชน และจัดให้มีการทบทวนเป็นประจาํทุกปี เพ่ือให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับภาวการณ์และ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจรวมทั้งสอดคลอ้งกับแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกาํกับดูแลต่างๆ

กาํหนดขึน้เพ่ิมเติมซึ่งเป็นการยกระดบัแนวทางการกาํกับดแูลกิจการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยปัจจุบนับริษัทปฏิบตัิ

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2560 และสอดคลอ้งกับแนวทาง ของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.1.1  นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคัญในการกาํหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท 

ตลอดจนกาํกบัดแูลการบริหารจดัการบริษัท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั เพ่ือสรา้งมลูค่าใหก้ับกิจการ และ

เพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของบรษิทัและผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับ 

ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงั

รกัษาประโยชนข์องบริษัทฯ รวมทั้งตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับและมติคณะกรรมการบริษัท 

ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

นอกจากนี ้ยังไดจ้ัดทาํนโยบายคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือใหก้รรมการของบริษัท เขา้ใจบทบาท 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปรง่ใส  

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิัทปฏิบตัิตามหลกัการกาํากบัดแูลกิจการท่ีดี สาํหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งครอบคลมุแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัท ให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นอันดับแรก โดยบริษัท ดําเนินการให้มั่นใจได้ว่า  

ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิพืน้ฐานในฐานะผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างครบถว้น เช่น (1) สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุน้ (2) สิทธิในการมีส่วน

แบ่งกาํไรของบริษัท (3) สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท หรือเว็บไซตข์อง
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ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด (4) สิทธิในการเขา้ร่วมประชมุเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตัง้หรือ

ถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การจ่ายเงินปันผลการเพ่ิมทุนและออกหุน้

ใหม่ รวมทัง้ สิทธิในการตัง้คาํถามต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเร่ืองอ่ืนใดท่ีนาํเสนอ

ต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาและอนมุตัินอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทยงัส่งเสรมิและกาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิผูถื้อหุน้

ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้ 

(ก) คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ท่ีปกป้องและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ สิทธิการซือ้ขายหรือ

โอนหุน้ สิทธิในการมีส่วนแบ่งกาํไรของกิจการ สิทธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มลูกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผู้

ถือหุน้เพ่ือแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บังคบัหรือ

หนงัสือบรคิณหส์นธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

(ข) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ไดแ้ก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือ

คดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ สิทธิในการส่งคาํถามต่อท่ีประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชมุ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ

ตัง้คาํถามต่อท่ีประชมุ เป็นตน้ 

(ค) คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีในการงดเวน้การกระทาํใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือจาํกัดสิทธิ หรือการ

ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศของบริษัท ท่ีตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถื้อ

หุน้ เช่น ไม่นาํเสนอเอกสารท่ีมีขอ้มลูสาํคญัเพ่ิมเติมอย่างกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูสาํคญัโดย

ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เป็นตน้ 

(ง) คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิต่างๆ เช่น การใหข้อ้มูล

สาํคญัท่ีเป็นปัจจบุนัผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท เป็นตน้ 

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 บริษัท ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม และ

เสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ ตัง้แต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 โดยประกาศข่าว

ผ่านทางเว็บไซดต์ลาดหลักทรัพยฯ์ และบนเว็บไซดข์องบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือชื่อบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็น

กรรมการแต่อย่างใด 

(2)  การเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

(ก) บริษัท มีนโยบายใหข้อ้มลูเก่ียวกับ วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้มูล

ทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชมุผูถื้อหุน้แก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้อย่างเพียงพอและทนัเวลาสาํหรบัการ

ประชมุผูถื้อหุน้ในแต่ละครัง้ บรษิัท มีนโยบายในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ศกึษาขอ้มลูก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการ

ประชมุผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท โดยมีขอ้มลูเหมือนกบัขอ้มลูในรูปแบบเอกสารท่ีบรษิัท จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ 

(ข) หลังการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ บริษัท จะรวบรวมเนือ้หาการประชุมซึ่งประกอบดว้ย รายละเอียด

วาระการประชุม มติท่ีประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคาํถามและความเห็นของผูถื้อหุน้ จดัทาํเป็น “รายงานการประชมุ            
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ผูถื้อหุน้” เผยแพรข่ึน้เว็บไซตข์องบรษิัท รวมถึงส่งรายงานการประชมุดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนั นบัจากวนั

ประชุม โดยดาํเนินการตามข้อกาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ("สํานักงาน 

ก.ล.ต.") และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ค) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้และไม่จาํกัดสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยจัดใหม้ีการ

เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท ล่วงหน้า และบริษัท จะไม่นาํเสนอเอกสารท่ีมีข้อมูลสาํคัญเพ่ิมเติม

ระหว่างการประชุมผูถื้อหุน้ และบริษัท จะไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูสาํคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ล่วงหนา้ 

(ง) บริษัท เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารและสารสนเทศท่ีเป็นขอ้มูลปัจจุบนัผ่านทางเว็บไซต์

ของบรษิัท อย่างสมํ่าเสมอ 

ในปี 2564 บริษัท มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันท่ี                    

30 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

บนเว็บไซด์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 21 วัน ทั้งนี ้เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทาํให้มีการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียว ทาํใหบ้ริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญ

ประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุม เป็นการล่วงหนา้ 30 วนัตามท่ีเคยปฏิบตัิเป็นปกติได ้และไดม้ีการแจง้ข่าวผ่าน

ตลาดเว็บไซดข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้ในระหว่างการประชมุ ไม่มีการเพ่ิมเติมวาระ หรือเปล่ียนแปลงขอ้มลู

สาํคัญโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ รวมถึงไดม้ีการจัดทาํรายงานการประชุมเผยแพร่ขึน้เว็บไซตข์องบริษัท และส่ง

รายงานการประชมุดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ 

(3)  การดาํเนินการประชมุ 

(ก) บริษัท มีนโยบายอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง

เต็มท่ีในการประชมุผูถื้อหุน้และจะละเวน้การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชมุของผูถื้อหุน้ 

(ข) บรษิัท จะแจง้กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในหนงัสือเชิญประชมุ

และในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ผูด้าํเนินการประชุมจะแจง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม และขัน้ตอนการออกเสียงลงมติใหผู้ ้ถือหุน้

ทราบในที่ประชุมผู ้ถือหุน้ และไดม้ีการบันทึกการแจง้กฎเกณฑแ์ละขัน้ตอนการออกเสียงลงมติดงักล่าวลงในรายงานการ

ประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

(ค) บริษัท จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกับบริษัท 

และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริษัทจะสอบถามท่ีประชุมในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดให้มีการบันทึก 

ขอ้ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกับบริษัท และแสดงความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ รวมทัง้คาํชีแ้จง

ของคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือผูบ้รหิารลงในรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

(ง) คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นความสาํคญัของการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี และเคารพสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ จึงสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2564 บริษัท ไดเ้ริ่มประชมุในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจดัใหม้ีการ

ลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 1.5 ชั่วโมง ใชร้ะบบลงทะเบียนท่ีมีความทนัสมยั เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุ
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ราย และก่อนเขา้สู่วาระการประชมุไดใ้หม้ีการชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนโดยบรษิัทไดแ้สดงขัน้ตอนการนบัคะแนน

และแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอย่างชดัเจนในหอ้งประชุม ทัง้นีบ้ริษัท ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมภายหลงัจากเริ่มการ

ประชุมแลว้มีสิทธิลงคะแนนในวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ไดล้งมติ บริษัท ไดจ้ัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง

เพียงพอและโปรง่ใสโดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและตัง้คาํถามในท่ีประชุมก่อน

การลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมในแต่ละวาระ และภายหลังการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ผูบ้ริหารบริษัท จะอยู่ตอบคาํถาม

ปลีกย่อยจากผูถื้อหุน้รายย่อยจนเป็นท่ีพอใจของผูถื้อหุน้ทกุราย นอกจากนี ้บรษิัท ไดจ้ดัใหม้ีการบนัทึกประเด็นคาํถามคาํตอบ

ท่ีสาํคญัใหค้รบถว้นรวมถึงการบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนวิธีการแสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบก่อนการประชมุ

บนัทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชมุและกรรมการท่ีลาการประชุมพรอ้มเหตผุลบนัทึกมติและจาํนวนคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระใหถ้กูตอ้งครบถว้นไวใ้นรายงานการประชมุซึ่งไดเ้ผยแพร่ผ่านชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท เพ่ือ

ความโปรง่ใสและตรวจสอบไดต้ลอดจนใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุสามารถรบัทราบไดด้ว้ย 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัท ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และ 

ผูถื้อหุน้รายย่อยอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมตามหลกัการดงัต่อไปนี ้

(ก) ดาํเนินการประชุมตามลาํดับวาระท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผู้บริหารท่ีเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

จะไม่นาํเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมใดๆ ท่ีไม่จาํเป็นต่อท่ีประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมท่ีผู้ถือหุ้นตอ้งใช้เวลาใน

การศกึษาอย่างเพียงพอก่อนการตดัสินใจ 

(ข) อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของ 

บริษัท โดยส่งประวัติและหนงัสือยินยอมของบุคคลดงักล่าวไปยงัประธานกรรมการบริษัท ภายใตห้ลักเกณฑ ์ระเบียบ และ

ขัน้ตอนท่ีบรษิัท กาํหนด 
(ค) คณะกรรมการบรษิัทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยไดจ้ัดทาํหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบ

ฉนัทะเฉพาะสาํหรบั custodian) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(ง) นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  

แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุมและ

ลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้ เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ได ้
(จ) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระการประชมุท่ีสาํคญั เช่น รายการระหว่างกนัการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีมีนยัสาํคญั 

(ฉ) คณะกรรมการบรษิัท มีนโยบายสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 

สาํหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 บริษัท ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม และเสนอ

บุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ ตัง้แต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 โดยประกาศข่าวผ่าน

ทางเว็บไซดต์ลาดหลกัทรพัยฯ์ และบนเว็บไซดข์องบรษิัท แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ หรือชื่อบคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่

อย่างใด  จดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก แบบ ข และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค (แบบมอบฉนัทะเฉพาะสาํหรบั custodian)

ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้  ซึ่งเผยแพร่ไวใ้นเว็บไซดข์องบริษัท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมถึงมีบริการอากรแสตมป์ ใหแ้ก่หนงัสือ

มอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะมีความประสงคใ์หบ้รษิัทจดัหาให ้ จดัทาํวิธีการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ในระบบ
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ลงคะแนน เพ่ือใชใ้นการลงความเห็น ในวาระการเลือกตัง้กรรมการไดแ้ยกเร่ืองใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคล 

การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทใหค้วามสาํคญักับการดแูลการใชข้อ้มลูภายในใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี โดยยึดมั่นในหลกั

ธรรมาภิบาลความซื่อสตัยส์จุริตในการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ือใหแ้น่ใจว่านกัลงทุนในหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ไดร้บัสารสนเทศท่ี

เชื่อถือไดอ้ย่างเท่าเทียมและทนัท่วงที บรษิัทจึงไดก้าํหนดนโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

แนวทางในการเก็บรักษาและป้องการใช้ข้อมูลภายใน 

บุคลากรทุกระดบัขององคก์รมีหนา้ท่ีตอ้งทราบถึงขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มลูเพ่ือปกป้องขอ้มลูอนั

เป็นความลบัและปฏิบตัิตามขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือป้องกันไม่ใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูอนัเป็น

ความลบั รวมทัง้ป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบ 

"ขอ้มลูภายใน" หมายถึง 

1)  ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัยแ์ละท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน 

2)  ขอ้มลูท่ีหา้มเปิดเผยต่อสาธารณะ 

3)  ขอ้มลูท่ีเตรียมจะเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ยงัไม่ไดม้ีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ 

1.  แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายใน 

1)  กาํหนดลาํดบัชัน้ความลบัของขอ้มลู 

ขอ้มูลภายในเป็นขอ้มูลลับทางการคา้ จึงตอ้งป้องกันมิใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลภายนอก 

ขอ้มูลเหล่านีอ้าจแบ่งลาํดับชัน้ความลับเป็นหลายลาํดับตามความสาํคัญ ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้ขอ้มูลปกปิด ขอ้มูลลับ 

ขอ้มลูลบัมาก ทัง้นี ้การใชข้อ้มลูภายในรว่มกนัตอ้งอยู่ในกรอบของหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีตนไดร้บัมอบหมายเท่านัน้ 

2)  การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่บคุคลภายนอก 

การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนตอ้งได้รบัความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือ

กรรมการผูจ้ดัการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการอาจจะเป็นผูต้อบเองในกรณีท่ีขอ้มลูมีนยัสาํคญัมาก หรือ

อาจมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ทั้งนี ้ บริษัทฯ มีผู้ทาํหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ซึ่ง

รับผิดชอบงานดา้นนกัลงทุนสัมพันธ์และการติดต่อกับหน่วยงานดา้นการลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยจะประสานงานกับ

หน่วยงานภายในท่ีเป็นเจา้ของขอ้มลู  

3)  การแสดงความเห็นแก่บคุคลภายนอก 

บุคลากรของบริษัท จะไม่ตอบคาํถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกอ่ืนใด เวน้แต่จะมีหนา้ท่ีหรือ

ไดร้บัมอบหมายใหต้อบคาํถามเหล่านัน้ หากไม่มีหนา้ท่ีหรือไดร้บัมอบหมายบุคลากรจะปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ดว้ย

ความสภุาพ  
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2.  แนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือ

หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของข้อบังคับของพระราชบัญญัติ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)("พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์") ประกาศคณะกรรมการ

กาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยจะตอ้งส่งผ่านรายงาน

ดังกล่าวมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนาํส่งสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หรือตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ทกุครัง้ 

1) การใชข้อ้มลูภายใน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ ตาม

แนวทางการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้ เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุ

ฝ่าย บริษัทฯ จึงกาํหนดมาตรการเก่ียวกับการใชข้อ้มลูภายในของบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึงคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินงาน ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชี พนักงาน                

คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลนิุติภาวะของบุคคลดงักล่าว  มาตรการนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือก่อใหเ้กิดความเสมอภาค และยุติธรรม

ในการใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ อนัเป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย บริษัทฯ กาํหนด

เป็นขอ้หา้มมิใหบุ้คลากรทุกระดบัของบริษัทฯ ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ รวมถึงสมาชิกครอบครวัของบุคลากรดงักล่าวทุกคนท่ีได้

รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพยแ์ละท่ียังไม่

เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพ่ือการซือ้ขายหลักทรพัย ์หรือชักชวนใหบุ้คคลอ่ืนซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหุน้ของ

บรษิัทฯ ไม่ว่าจะดว้ยตนเอง หรือผ่านนายหนา้ ทัง้นี ้ไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะกระทาํเพ่ือประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ่ื้น  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัหา้มมิใหบ้คุลากรของบริษัทฯ ดงักล่าวขา้งตน้และสมาชิกครอบครวัของบุคลากรนัน้

นาํขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัยแ์ละท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยเพ่ือให้

ผูอ่ื้นกระทาํดงักล่าวโดยตนเองไดร้บัประโยชนต์อบแทน  

บริษัทฯ จะถือว่าการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบเพ่ือประโยชนใ์นการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ดงักล่าว

ขา้งตน้เป็นการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พ่ือเก็งกาํไร หรือสรา้งความไดเ้ปรียบใหก้ับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซึ่งถือเป็นการกระทาํความผิด

ตามพ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ และถือเป็นความผิดทางวินยั  

ทั้งนี ้บริษัทฯ มีขอ้กาํหนดหา้มกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง และบุคคลภายในอ่ืนนาํขอ้มูลงบการเงินหรือ

ขอ้มลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ท่ีทราบเผยแพรแ่ก่บคุคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

หา้มซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีขอ้มลูดงักล่าวของบริษัทฯ /กลุ่มบริษัทจะเผยแพรต่่อผูล้งทนุ และ 24 

ชั่วโมงภายหลงัจากขอ้มลูดงักล่าวของบรษิัทฯ /กลุ่มบรษิัทเผยแพรต่่อผูล้งทนุ (48 ชั่วโมงภายหลงัจากขอ้มลูดงักล่าวของบริษัทฯ 

/กลุ่มบรษิทัเผยแพรต่่อผูล้งทุนในกรณีท่ีขอ้มลูมีความซบัซอ้นมาก) 

2) มาตรการป้องกนัความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศ 

เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิตามนโยบายเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัความปลอดภยัระบบ

คอมพิวเตอรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศดงัต่อไปนี ้
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(1) จาํกดัการเขา้ถึงขอ้มลูท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยใหร้บัรูไ้ดเ้ฉพาะผูบ้รหิารระดบัสงูสดุเท่าท่ีจะทาํได ้

และเปิดเผยต่อพนกังานของบรษิัทฯ ตามความจาํเป็นเพียงเท่าท่ีตอ้งทราบเท่านัน้ และแจง้ใหพ้นกังานทราบว่าเป็นสารสนเทศ

ท่ีเป็นความลบัและมีขอ้จาํกดัในการนาํไปใช ้

(2) จดัระบบรกัษาความปลอดภยัในท่ีทาํงานเพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงและการใชแ้ฟ้มขอ้มลูและเอกสารลบั 

(3) เจา้ของขอ้มลูท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะตอ้งกาํชบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหป้ฏิบตัิตามขัน้ตอนการรกัษา

ความปลอดภยัโดยเครง่ครดั 

3) บทลงโทษสาํหรบัการใชข้อ้มลูภายใน 

ผูฝ่้าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยโดยเริ่มจากการตกัเตือนเป็นหนงัสือ การตัดค่าจา้ง การพักงานโดยไม่ไดร้บั

ค่าจา้ง หรืออาจใหอ้อกจากงาน ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับความรา้ยแรงของความผิด หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายโดยหน่วยงาน

ทางการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัท ตระหนักถึงความสาํคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึง 

ผู้ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้า สาธารณะและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม บริษัท ได้จัดทาํนโยบายและ

หลกัเกณฑใ์น การปฏิบตัิกับกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรม

ทางธุรกิจของบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1)  พนกังาน 

บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้

ภายใตห้ลักเกณฑท่ี์บริษัทกาํหนด และมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้

บริษัทยงัคาํนึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นสาํคญั และเปิดโอกาสใหพ้นกังานรอ้งเรียนกรณีพนกังานไม่ไดร้บัความเป็นธรรมผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น ตู ้รับความคิดเห็น หรือผ่านหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีรับเร่ือง เป็นต้น บริษัทมีหน้าท่ีดูแลจัด

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้ีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอือ้ต่อการทาํงานอย่างมีประสิทธิผล บริษัทจะมีการ

ตรวจสอบและทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชนพ์นกังานใหอ้ยู่ในมาตรฐานของอุตสาหกรรม และยงัถือเป็นนโยบายของ

บรษิัทในการพฒันาความรูข้องพนกังานท่ีจาํเป็นสาํหรบัการประกอบและดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพทัง้องคก์ร 

(2)  ลกูคา้ 

บริษัทมีหนา้ท่ีในการสรา้งความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกคา้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์

สุจริตความเชื่อถือและไวว้างใจซึ่งกันและกัน บริษัทมีหนา้ท่ีในการสรา้งความพึงพอใจสูงสุดใหก้ับลกูคา้ของบริษัทดว้ยการ

รบัผิดชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามสาํคญัต่อปัญหาและความตอ้งการของลกูคา้เป็นอนัดบัแรก โดยใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุก

คนปฏิบัติตามมาตรการตามนโยบายนี้ เ พ่ือให้มั่ นใจว่าบริษัทยึดมั่ นในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการ 

ท่ีดี มีคณุภาพ บรษิัทจะปฏิบตัิงานและดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัจรยิธรรม 

ทัง้นี ้บริษัทไดม้ีการการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกับลกูคา้อย่างต่อเน่ือง และจากการท่ีบรษิัทเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญในการบริหารจัดการลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกคา้ จึงมิใช่เป็นเพียงผูข้าย กับ

ลกูคา้ เท่านัน้ แต่บริษัทจะใหค้วามสนบัสนุนร่วมมือกบัลกูคา้อย่างเต็มท่ี อาทิ การจดักิจกรรมทางการตลาดรว่มกนั รวมไปถึง

นาํเสนอลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายของลกูคา้ เป็นตน้ 
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ในส่วนของธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ัน้  บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะเอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลกูคา้โดยการจาํหน่าย

สินคา้ท่ีมีคณุภาพ และการบรกิารท่ีสามารถสรา้งความเชื่อมั่นได ้โดยใหข้อ้มลูข่าวสารท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ เพ่ือใหท้ราบเก่ียวกับ

ขอ้มลูของสินคา้และบรกิารท่ีมี โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจรงิท่ีเป็นเหตใุหล้กูคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพหรือเงื่อนไข

ใดๆ ของผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่าย 

(3)  เจา้หนี ้

บริษัทถือปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจา้หนีอ้ย่างเคร่งครัด บริหารเงินกูย้ืมให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงคก์ารใช ้ควบคุมให้การชาํระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ใหก้ับเจา้หนีเ้งินกูย้ืมทุกประเภทครบถว้นตามกาํหนดเวลา               

มีความรบัผิดชอบในหลกัประกันต่างๆ เพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับเจา้หนี ้ มีการบริหารงานเพ่ือใหเ้จา้หนีม้ั่นใจในฐานะทาง

การเงินและความสามารถในการชาํระหนีท่ี้ดีของบรษิัท หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญาท่ีตกลงกนัไว ้หรือ

เกิดการผิดนดัชาํระหนี ้บรษิัทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบล่วงหนา้เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหารว่มกนั 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาท่ีตกลงกันไว้ หรือเกิดการผิดนัด          

ชาํระหนีแ้ต่อย่างใด 

(4)  คู่คา้ 

บรษิัทจะปฏิบตัิต่อคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และมีความเท่าเทียมกนั เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่า การประกอบธุรกิจ

ของบริษัทเหมาะสม เป็นธรรม และไดป้ระโยชนท์ัง้สองฝ่าย มีการพฒันาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่คา้ในระยะยาวกับบริษัททัง้นี ้

บริษัทจะเลือกทาํธุรกิจกับคู่คา้จากเงื่อนไขต่างๆ เช่น เงื่อนไขดา้นราคา คุณภาพ การควบคุมและป้องกันส่ิงแวดลอ้ม ความ

เชี่ยวชาญดา้นเทคนิคและกฎหมาย ความน่าไวว้างใจ และยึดมั่นในส่ิงท่ีถกูตอ้ง 

(5)  ผูถื้อหุน้ หรือผูล้งทนุ 

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน และจัดให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่างมีนยัสาํคญั นอกจากนี ้บริษัทยงัคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้เป็น

สาํคญั และรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ในการประกอบธุรกิจดว้ยความยึดมั่นในส่ิงท่ีถกูตอ้ง โปรง่ใส และเป็นธรรม 

บรษิัทมีหนา้ท่ีในการงดเวน้การกระทาํใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือจาํกดัสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิพืน้ฐานของ

ผูถื้อหุน้เช่น (1) สิทธิในการซือ้ขาย หรือโอนหุน้ (2) สิทธิในการไดร้บัเงินปันผลของบริษัท (3) สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารท่ี

เก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ (4) สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้

เพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การจ่ายเงนิปันผล การจดัสรร

ผลกาํไรของบรษิัท การเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิัท หรือหนงัสือบรคิณหส์นธิ การเพ่ิมทนุและออกหุน้ใหม่ และการอนมุตัิ

รายการพิเศษ เป็นตน้ 

ในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทท่ีต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชุม 

ผูถื้อหุน้ เช่น ไม่นาํเสนอเอกสารท่ีมีขอ้มลูสาํคญัเพ่ิมเติมอย่างกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูสาํคญั

โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เป็นตน้ 
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บริษัทส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ไดแ้ก่ สิทธิ

ในการเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ สิทธิในการส่งคาํถาม

ต่อท่ีประชมุล่วงหนา้ก่อนการประชมุ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้คาํถามต่อท่ีประชมุ เป็นตน้ 

บริษัทมีหน้าท่ีในการงดเว้นการกระทาํใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของ 

ผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทท่ีต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น  

ไม่นาํเสนอเอกสารท่ีมีขอ้มลูสาํคญัเพ่ิมเติมอย่างกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้

ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เป็นตน้ 

(6)  ชมุชน 

บริษัทและพนกังานจะยึดมั่นปฏิบตัิตนในการดาํเนินธุรกิจ อย่างรบัผิดชอบ และเป็นประโยชนแ์ก่สงัคมและ

ชมุชน และมีหนา้ท่ีประพฤติปฏิบตัิต่อชุมชนท่ีอาศยัอยู่ใกลเ้คียงดว้ยความเป็นมิตร ใหค้วามช่วยเหลือ และสนบัสนุนพัฒนา

ชมุชนใหม้ีความเป็นอยู่ท่ีด ีตลอดจนรบัผิดชอบต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทอย่างเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกนั  

(7)  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัทมีหน้า ท่ีปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้องและท่ีได้กําหนดไว้ และบริษัท 

จะสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่างๆ ท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทจะยึดมั่นในการใหบ้ริการและ

จาํหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑท่ี์ดี มีคณุภาพมาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย 

(8) ดา้นทรพัยสิ์นทางปัญญา  

บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกับทรพัยสิ์นทางปัญญา เคารพสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น โดยไม่

ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการดาํเนินการท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน และ

ปกป้องสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธิ์ของบรษิัท   

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทาํความผิด (Whistle Blowing) 

บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีช่องทางรบัขอ้รอ้งเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถส่งอีเมลถ์ึงผูบ้รหิารระดบัสงูโดยตรง

ท่ี เมนู Contact us ในเว็บไซดข์องบริษัท www.jknglobal.com คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดใหม้ีการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส

โดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บขอ้มลูต่างๆ ของผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั โดยในเบือ้งตน้เลขานกุารบรษิัทจะทาํการรวบรวมสรุป

เร่ืองดงักล่าวแลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาพิสจูนห์าขอ้เท็จจรงิ หากพบว่าเป็นขอ้มลูท่ีกระทบต่อบรษิทั 

จะตอ้งนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาต่อไป 

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสําคัญท่ีเ ก่ียวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูล 

ทางการเงิน และข้อมูลอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพยห์รือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนไดเ้สีย  

http://www.jknglobal.com/
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อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานต่างๆ ของตลาดหลักทรพัยฯ์ หรือสาํนักงาน ก.ล.ต. เพ่ือใหทุ้กฝ่าย 

มีโอกาสไดร้บัขอ้มลูอย่าง เท่าเทียมกนั โดยสามารถดขูอ้มลูดงักล่าวไดบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทท่ี เว็บไซต ์: www.jknglobal.com 

บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ในอนาคต และเพ่ือพิจารณาการ

ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัทจะดาํเนินการใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแลว้แต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจท่ี

คลา้ยคลึงหรือแข่งขนั ซึ่งส่งผลใหค้วามสามารถในการแข่งขนัของบริษัทลดลง หรือมีการทาํรายการระหว่างกนัโดยกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทในลกัษณะท่ีมีผลประโยชนอ่ื์นท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของบรษิัท

แลว้แต่กรณีจะตอ้งรายงานต่อบริษัทหากกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่เขา้ไปถือหุน้บริษัทท่ีมีวตัถุประสงคใ์น

การดําเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัท เพ่ือให้บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อ

ผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของบรษิัท 

บริษัทยังให้ความสาํคัญกับระบบการควบคุมภายในท่ีดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส โดยมีการ

ตรวจสอบเป็นระยะและจดัทาํรายงานส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา 

6.2    จรรยาบรรณธุรกิจ 

 บริษัท มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี จึงไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกับ

จรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในการทาํงาน (Code of Conduct) ขึน้เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหารทุกระดบั และ

พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยจิตสาํนึกท่ียึดมั่นในความซื่อสัตย ์มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาชื่อเสียงของบริษัท 

ตลอดจนประพฤติตนใหอ้ยู่ในแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ รวมถึงมีความรบัผิดชอบต่อเศรษฐกิจ

และสงัคมโดยรวม และใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ได้รับทราบ และถือเ ป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป โดยสามารถศึกษานโยบาย และแนวทางปฏิบัติฉบับเต็มได้ท่ี  

http://www.jknglobal.com  เ ม นู  INVESTOR หัว ข้อ  CORPORATE GOVERNANCE หัว ข้อ ย่ อ ย  CG REPORT AND 

DOWNLOAD 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกําากับดูแลกิจการใน  

รอบปีทีผ่่านมา 

6.3.1 การทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติ และระบบการกาํกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกาํกับดแูลกิจการ และสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างนอ้ย             

ปีละ 1 ครัง้ โดยไดม้ีการทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในปี 2564 ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 

2/2565 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565  

6.3.2 การรับรองการประเมินต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการกาํากับดูแลกิจการทีด่ ี
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การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 

บรษิัทไดร้บัการประเมิน 100 คะแนนอยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 จากการประเมินคณุภาพการจดัประชมุ

สามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี (Annual General Meeting Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors 

Association)   

การรับรองเป็น “สมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอรรั์ปชัน ของภาคเอกชนไทย”  

บรษิัทไดร้บัมติจากท่ีประชมุคณะกรรมการแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย ประจาํไตรมาส 1/2564 ให้

การรบัรองเป็น “สมาชิกของแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนั ของภาคเอกชนไทย” ตัง้แต่วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   โครงสร้างการกาํกับดูแลกจิการ  

และข้อมูลสาํคัญเกีย่วกับ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

ผู้บริหาร พนักงานและอืน่ ๆ 
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7.  โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ และข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 

พนักงานและอื่น ๆ 

7.1 โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ 

 ผังโครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ/1ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ /1   ปรบัโครงสรา้งการจดัการของบริษัทตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2564 เม่ือวนัที่  15 ธันวาคม 2564 

 /2 บริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและไดว้่าจา้งหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท อิมโปรวิส จาํกัด เป็น                   

ผูต้รวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย 

 /3 บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาผูด้าํรงตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินและบญัชี 

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

โครงสรา้งการจัดการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ  

ชุดย่อยอีก 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีคณุสมบตัิ ความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณห์ลากหลาย

ดา้น  โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรษิทัมีจาํนวนทัง้หมด 10 ท่าน โดยเป็น 

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร  จาํนวน 4 ท่าน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40 

- กรรมการท่ีมใิช่ผูบ้รหิารของบรษิทั จาํนวน 2 ท่าน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20 

- กรรมการอิสระ  จาํนวน 4 ท่าน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40 
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ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อ ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

2. นายสรุชัย ชมภไูพสร กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ   

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการอิสระ 

3. นายปรีชา บณุยกิดา กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

4. นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ 

5. นายยทุธพงศ ์มา กรรมการบริษัท กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

6. นายเอกภิสิทธ ์สทุธิกลุพานิช กรรมการบริษัท กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

7. นายจกัรพงษ์ จักราจุฑาธิบด์ิ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และ

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

8. นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบด์ิ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และ 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

9. นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการบริหาร 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และ

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

10. นางสาวกมลรตัน ์มงคลครุธ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

หมายเหต ุ -  ในระหว่างปี นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย ์ไดแ้จง้ความประสงคข์อลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตวั โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2564 

เป็นต้นไป โดยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิน้ 4/4 ครั้ง ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา             

สรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ แทนตาํแหน่งที่ว่างลงดงักล่าว 

โดยมี  นางสาววรศิรน์ลิน  สภุาสนนัท ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษทั 

“นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ นางสาวพิมพอ์ุมา จักราจุฑาธิบดิ์ นางพิสมัย ลิขิตอาํนวย กรรมการสองในสามลง

ลายมือร่วมกันและประทบัตราสาํคญัของบริษัท” (ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 เมื่อวนัท่ี 8 กันยายน 

2560) 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการบริหารจดัการและดาํเนินกิจการของบริษัทให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงั เพ่ือ

รกัษาผลประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้ และมีหนา้ท่ีดูแลใหบ้ริษัทปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ประกอบธุรกิจของบรษิัท รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการหา้มจ่ายสินบน หรือการสนบัสนนุการทจุรติคอรปัชั่น  
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2. จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และควรตอ้งเป็นการประชมุเต็มคณะเวน้เสียแต่

จะมีเหตุจาํเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนยัสาํคญั รายการท่ีมีนยัสาํคญัควร

รวมถึง รายการไดม้าหรือจาํหน่ายทรพัยสิ์นของบริษัทท่ีมีผลกระทบสาํคญัต่อบริษัทรายการซือ้หรือขายทรพัยสิ์นท่ีสาํคญั การ

ขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมตัิเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑค์ณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และของตลาดหลกัทรพัยฯ์ การกาํหนดระดบัอาํนาจดาํเนินการ และการกาํหนดนโยบายการบริหารการเงิน

และการบรหิารความเส่ียงของกิจการบรษิัทเป็นตน้ 

3. ดาํเนินการใหบ้รษิัทนาํระบบงานบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

มาใช ้รวมทัง้จดัใหม้ีระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจดัเก็บเอกสารท่ีทาํใหส้ามารถตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของขอ้มลูไดใ้นภายหลงั 

4. จดัใหม้ีการทาํงบการเงินของบรษิัทณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีใหม้ีความถกูตอ้ง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและ

ผลการดาํเนินงานในรอบบญัชีท่ีผ่านมาใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น และถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรอง

โดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิวิสยัทศัน ์นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์แผนงานการดาํเนินธุรกิจ ของบรษิัทโดย

ฝ่ายบรหิาร 
6. กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทรวมถึงควบคุมกาํกับดแูล 

การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

7. ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงานและงบประมาณของ

บรษิัท 

8. พิจารณากาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกาํกับดูแลให้มีระบบหรือ

กระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรบัและวิธีควบคุมเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่าง

เหมาะสม 

9. จดัใหม้ีและปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษรและการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าบรษิัทมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุก

กลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

10.  สนับสนุนให้มีมาตราการและการดาํเนินงานในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น เพ่ือความกา้วหนา้และการ

เจรญิเติบโตอย่างยั่งยืน 

11. พิจารณากาํหนดโครงสรา้งการบริหารงาน มีอาํนาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ

คณะอนกุรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ 

และคณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ท่ีแต่งตัง้ 

ทั้งนี ้การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดนั้น ตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบ

อาํนาจช่วงท่ีทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและ

อนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใด กับบริษัทยกเวน้เป็นการอนุมัติ

รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 
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12.  พิจารณาแต่งตัง้บุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทั้งนี ้บุคคลผูน้ั้นตอ้งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการและตอ้งไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามท่ี พ.ร.บ. 

บรษิัทมหาชน พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

13.  พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทได ้นอกจากนี ้ในกรณีท่ี

ตาํแหน่งกรรมการบรษิัทว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการบรษิัทคราวถดัไป 
14.  พิจารณาและอนุมตัิธุรกรรมการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดาํเนินการ

ต่างๆ ท่ีจาํเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งต่างๆ  

15.  พิจารณาและ/หรือใหค้วามเห็นเก่ียวกับการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือการเขา้ทาํธุรกรรมต่างๆ ของ

บรษิัท(หากมลูค่าของธุรกรรมไม่เขา้ข่ายเงื่อนไขท่ีจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนมุตัิโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้) ใหส้อดคลอ้ง และ

เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ์และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

16.  กาํกบั ควบคมุ และป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัท 

17.  ดาํเนินการใหม้ีการเผยแพรข่อ้มลูท่ีเหมาะสมและมีการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย บคุคลผูม้ีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และตรงต่อเวลา 

18.  จัดทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท และรบัผิดชอบต่อการจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือ

แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

19.  คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึง

อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบุ้คคล

ดังกล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอาํนาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร ทัง้นี ้การมอบอาํนาจ

นัน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการท่ีตน

หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํขึน้กบับรษิัทหรือ

บริษัทย่อย (ถา้มี) (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/

หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบรษิัทและมีหลกัเกณฑเ์ดียวกบัการ

ทาํรายการกบับคุคลภายนอก (Arm's Length) 

20.  ขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นว่าจาํเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัทซึ่งการดาํเนินการ

ว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของบรษิัท 

21.  กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิัททราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซึง่

เป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกิจการของบรษิัททัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทนุประกาศกาํหนด 

22.  หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบ้ริหารใชข้อ้มลู

ภายในของบริษัท ทัง้ท่ีไดม้าจากการกระทาํตามหนา้ท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัสาํคญัต่อบริษัทเพ่ือ

ประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

23.  กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหนา้ท่ีแจ้งให้

บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทาํธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ

หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท 
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24.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมาย รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้

คณะกรรมการมอบหมายดงักล่าว มีหนา้ท่ีแจง้ใหบ้รษิัททราบเก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิัทล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อนทาํ

การซือ้ขาย 
 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. กาํกับดูแลใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีโครงสรา้งและคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงานเพ่ือประโยชนส์งูสดุ

ต่อบรษิัทและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

2. ส่งเสรมิและกาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดแ้สดงบทบาทและความรบัผิดชอบในหนา้ท่ีอย่างเต็มท่ี โปรง่ใส

และสรา้งสรรคโ์ดยคาํนึงถึงประโยชนข์องบรษิัทเป็นสาํคญั รวมถึงจดัใหม้ีจาํนวนครัง้ในการประชมุท่ีเพียงพอต่อการกาํกบัดแูล

ติดตามผล ส่งเสรมิใหก้รรมการไดม้ีการรว่มอภิปรายตัง้คาํถามและแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆระหว่างการประชมุ  

3. ดแูล ติดตามผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ีกาํหนดไว ้

4. สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทสามารถบริหารจัดการธุรกิจและปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพสงูสดุภายใตก้รอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกาํกบัดแูลเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกจิ

ของบรษิัทตลอดจนส่งเสรมิใหม้ีการพฒันาทกัษะและความชาํนาญอย่างต่อเน่ือง 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้กรรมการจาํนวนหน่ึงจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย

เพ่ือทาํหนา้ท่ีพิเศษ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทและมี

หนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการบรหิาร 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจาํนวน 3 ท่านซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ                   

ทัง้คณะ โดยมีรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบแ ละ

กรรมการอิสระ 

6 / 6 

2. นายสรุชยั  ชมภไูพสร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 6 / 6 

3. นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 6 / 6 

หมายเหต ุ -   กรรมการตรวจสอบลาํดบัที่ 2 - 3  เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่มีความรูแ้ละประสบการณท์างดา้น

บญัชีและการเงินเพียงพอที่จะทาํหนา้ที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท 

 -  ในระหว่างปี นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย ์ไดแ้จง้ความประสงคข์อลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตวั โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 

2564 เป็นต้นไป โดยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิน้ 3/3 ครั้ง ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท แทนตาํแหน่งที่             

ว่างลงดงักล่าว 

โดยมีนางอมุาพร  ภเูวียงแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
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วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ

บรษิัท  และเมื่อครบวาระดาํรงตาํแหน่งอาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบรษิทัเห็นวา่

เหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี และใหก้รรมการตรวจสอบท่ีพน้ตาํแหน่งตาม

วาระอยู่รกัษาการในตาํแหน่งเพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้กรรมการมาแทนตาํแหน่ง เวน้แต่ กรณีท่ีครบวาระ

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทแลว้ แต่ไม่ไดร้บัเลือกใหก้ลับเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทอีก ในกรณีท่ีตาํแหน่ง

กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิ

ครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

กาํหนดโดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ                 

ซึ่งตนแทน 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย  มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ และ

ประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีใชใ้นรายงานทางการเงิน 

2) สอบทานใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี)มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิผล และประชมุรว่มกบัหวัหนา้ผูบ้ริหารงานตรวจสอบภายในโดยไม่มี

ฝ่ายจัดการอยู่ดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1ครัง้ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจาํปี อตัรากาํลงัคน และทรพัยากรท่ีจาํเป็นในการปฏิบตัิงานของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึง การพิจารณาอนมุตัิทบทวนปรบัเปล่ียนแผนงานตรวจสอบ

ภายในส่วนท่ีมีนยัสาํคญั 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบรษิัท รวมทัง้สอบทานใหบ้รษิัทย่อยของบรษิัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

ท่ีกาํหนดในนโยบายการควบคมุ และกลไกการกาํกบัดแูลกิจการท่ีบรษิัทเขา้ไปลงทนุ 

4) พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้ เลิกจา้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและ

เสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว  รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ เพ่ือรบัทราบผลการสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และหารือเก่ียวกับ

ปัญหา อปุสรรค ท่ีอาจพบจากการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ รวมถึงพิจารณาขอ้กาํหนด 

และการเลิกการทาํรายการท่ีแตกต่างไปจากขอ้กาํหนดเร่ืองการเลิกการทาํรายการท่ีไดพิ้จารณาก่อนการเขา้ทาํรายการใน

สาระสาํคญั และพิจารณารายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลักทรพัยฯ์ ตลอดจนนโยบายการควบคุม และกลไกการกาํกับดูแลกิจการท่ีบริษัทเขา้ไปลงทุน ทั้งนี ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่า

รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

6) จัดทํารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทรายงานดังกล่าว 

ตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยตามท่ีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

7) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 
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8) รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

9) รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

10) ในการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือการ

กระทาํท่ีตอ้งรายงานมีหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

10.2 การทจุรติคอรร์ปัชั่น หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

หากคณะกรรมการบรษิัทหรือผูบ้ริหารไม่ไดด้าํเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาขา้งตน้ กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจจะรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทาํขา้งตน้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

11) สอบทานและกาํกบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษิัท 

12) ขอบเขต และหนา้ท่ีความรบัผิดชอบดา้นอ่ืนๆ 

12.1 ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือท่ีจะกาํหนดขึน้เพ่ิมเติมในอนาคต 

12.2 ปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคาํสั่งนัน้ตอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

12.3 สอบทานนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือนาํเสนออนุมตัิจากคณะกรรมการ

บรษิัท 

12.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี (Self-Assessment) และนาํเสนอผล

ประเมินดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ไดแ้ก่ การแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เพ่ือช่วยเหลือการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นว่า

จาํเป็นดว้ยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดาํเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท การเรียกขอข้อมูลจาก

หน่วยงานต่างๆ ของบรษิัทและบรษิัทย่อยประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองต่างๆ ได ้

2.  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และมีรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดงันี ้
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รายชื่อคณะกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน   

ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

1. นายสรุชยั ชมภไูพสร  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน   

3 / 3 

2. นายปรีชา บณุยกิดา กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   3 / 3 

3. นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   3 / 3 

โดยมนีางสาววรศิรน์ลิน สภุาสนนัท ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมวีาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตาม

วาระของการเป็นกรรมการบริษัท  และเมื่อครบวาระดาํรงตาํแหน่งอาจไดร้ับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าเหมาะสม 

2) กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

(1) ครบกาํหนดตามวาระ 

(2) พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิัท 

(3) ลาออก 

(4) เสียชีวิต 

(5) คณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

(6) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

3) เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้

กรรมการท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแทน โดยอยู่ในตาํแหน่งเพียงเท่า

วาระของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1) กาํหนดนโยบาย หลักเกณฑ ์และวิธีการ ในการสรรหาและการกาํหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชน์อ่ืนของ

กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูม้ีอาํนาจในการจดัการของบรษิัท 

2) พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นของบรษิัท 

3) สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ  ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด แล้วนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิัท เพ่ือพิจารณาใหด้าํรงตาํแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

(ก) กรรมการ 

(ข) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบโดยตรง

จากคณะกรรมการ 

(ค) ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูม้ีอาํนาจในการจดัการ 

4) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับองคก์ร รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้

สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ 
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5) เสนอคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามขอ้บงัคบั 

6) ดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดับสูงและผูม้ีอาํนาจในการจัดการของบริษัท ไดร้บัผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อบริษัท โดยกรรมการท่ีไดร้ับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบเพ่ิมขึน้ควรไดร้บั

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายนัน้ 

7) กําหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ ํานาจในการจัดการของ 

บรษิัท เพ่ือพิจารณาปรบัผลตอบแทนประจาํปี โดยจะตอ้งคาํนึงถึงหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงให้

ความสาํคญักบัการเพ่ิมมลูค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

8) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา  นโยบายเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย

ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้จดัทาํรายงานการกาํหนดค่าตอบแทน โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมาย 

การดาํเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิัท ดว้ย 

9) ดาํเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

3.   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงของบรษิัท มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 

2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง และมีรายละเอียดการ

เขา้รว่มประชมุกรรมการบรหิารความเส่ียง ดงันี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

1. นายปรีชา บณุยกิดา ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 4 / 4 

2. นายสรุชยั  ชมภไูพสร กรรมการบรหิารความเส่ียง 4 / 4 

3. นางพิสมยั  ลิขิตอาํนวย กรรมการบรหิารความเส่ียง 4 / 4 

หมายเหต ุ -  ในระหว่างปี นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย ์ไดแ้จง้ความประสงคข์อลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตวั โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 

2564 เป็นตน้ไป โดยเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้สิน้ 2/2 ครัง้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท

จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพ่ือแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท แทนตาํแหน่งที่ 

ว่างลงดงักล่าว 

โดยมีนางอมุาพร ภเูวียงแกว้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) ใหก้รรมการบริหารความเส่ียงมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามวาระของการ

เป็นกรรมการบริษัท  และเมื่อครบวาระดาํรงตาํแหน่งอาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งใหม่ได้

ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าเหมาะสม 

2) กรรมการบรหิารความเส่ียงจะพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีมติใหอ้อก 

(4) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 
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3) กรรมการบริหารความเส่ียงคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกเป็นลายลกัษณ์

อกัษรใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบรษิัท  

4) ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งมี

คณุสมบตัิเขา้เป็นกรรมการบรหิารความเส่ียงแทน 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) พิจารณาและระบุความเส่ียงท่ีสาํคญัของการประกอบธุรกิจของบรษิัท เช่น ความเส่ียงดา้นการลงทุน ดา้นการ

ประกอบธุรกิจ ดา้นการบริหารจัดการ ดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบัติการ ดา้นความปลอดภัยของขอ้มูล ดา้นกฎหมายและ

กฎระเบียบ เป็นตน้ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหารความเส่ียงดงักล่าวใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้โดยกาํหนดเป็น

นโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงต่างๆท่ีเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบรษิัท และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบรหิารความเส่ียง 

2) กาํหนดแผนจดัการความเส่ียงและกระบวนการบรหิารความเส่ียงสาํหรบัองคก์ร 

3) กาํกบัดแูลและสนบัสนนุใหก้ารบรหิารความเส่ียงประสบความสาํเรจ็ โดยมุ่งเนน้การคาํนึงถึงความเส่ียงในแตล่ะ

ปัจจยัเพ่ือประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิ

ตามกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร อีกทัง้ ปรบัปรุงแผนการดาํเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองใหเ้หมาะสม

กบัสภาวะการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท 

4) รายงานผลการประเมินความเส่ียง และผลการดาํเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ

เป็นประจาํ ในกรณีท่ีมีเร่ืองสาํคญัซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท จะตอ้ง

รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาโดยเรว็ท่ีสดุ 

5) ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

4.   คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารของบรษิัท มีจาํนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท และ

มีรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิาร ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

1. นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์  ประธานกรรมการบรหิาร 11 / 11 

2. นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบดิ์  กรรมการบรหิาร 11 / 11 

3. นางพิสมยั  ลิขิตอาํนวย กรรมการบรหิาร 11 / 11 

4. นางสาวกมลรตัน ์มงคลครุธ กรรมการบรหิาร 11 / 11 

โดยมนีางสาววรศิรน์ลิน สภุาสนนัท ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร  

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหาร20 

1) กรรมการบรหิารจะพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

(1) เสียชีวิต 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจาํกัด และ/หรือกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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(4) ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

(5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

2) กรรมการบรหิารคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกเป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ่บรษิัท การลาออกใหม้ีผล

ตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบรษิัท 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) นาํเสนอเป้าหมายนโยบายแผนธุรกิจรวมถึงกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจและงบประมาณประจาํปีของบริษัท การ

ขยายกิจการ การกาํหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองขอ้เสนอของฝ่าย

บรหิารเพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

2) ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และงบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

3) พิจารณาอนุมัติการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดาํเนินงานท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ

ปกติของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป  ในวงเงินไม่เกินงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมตัิในหลักการไวแ้ลว้ ทั้งนี ้ภายใตบ้ังคบัของหลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถึงตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกับการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการ

ไดม้าจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวมตลอดจนตารางกาํหนดอาํนาจอนมุตัิ (Table of Authority) ท่ีคณะกรรมการบรษิัทกาํหนด 

4) พิจารณาผลกาํไรและขาดทนุของบรษิัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท

อนมุตั ิ

5) พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปีเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ต่อไป 

6) มีอาํนาจในการมอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดโดยอยู่ภายใตก้าร

ควบคุมของคณะกรรมการบริหารหรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข

บุคคลท่ีไดร้บัมอบอาํนาจหรือการมอบอาํนาจนัน้ ๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควรทัง้นีก้ารมอบอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารนั้นจะตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้ผู้รับมอบอาํนาจจากคณะ

กรรมการบรหิารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

และ/หรือตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด)มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนอ่ื์นใดกับบริษัท คณะกรรมการบริหารไม่มีอาํนาจอนุมตัิการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้ง

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี)เพ่ืออนุมตัิต่อไปเวน้แต่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรม

ปกติของบรษิัท และมีหลกัเกณฑเ์ดียวกบัการทาํรายการกบับคุคลภายนอก (Arm's Length) 

7) ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร  

(ตามคาํนิยามผูบ้ริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การกาํหนดบทนิยามในประกาศ

เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม))  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผูบ้รหิารของบรษิัท มีจาํนวน 5 ท่าน/1 ประกอบดว้ย 

รายชื่อผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

3. นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบดิ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานคอนเทนต ์

4. นางสาวกมลรตัน ์มงคลครุธ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานขาย 

5. นายธนิท  รุจนนัทธ์นา รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 

หมายเหต ุ: * ผูบ้ริหาร หมายความว่า ผูจ้ัดการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผูจ้ัดการลงมา ผูซ้ึ่งดาํรง

ตาํแหน่งเทียบเท่ากับผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายที่สี่ทกุราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั

บริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผูจ้ัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า ทัง้นี ้รายละเอียดของผูบ้ริหารของ

บริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1       

 /1    ในระหว่างปีมีผูบ้ริหารลาออกจากตาํแหน่ง 2 รายไดแ้ก่ 1) นายธีรภทัร ์ เพ็ชรโปรี รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี

และการเงิน มีผลตัง้แต่วนัที่ 16  ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป  2) นายบรรพต  ชวาลกร รองกรรมการผูจ้ัดการสายงาน

การลงทนุ มีผลตัง้แต่วนัที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นตน้ไป  

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) 

1. กาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์กลยทุธ ์และแผนธุรกิจ และงบประมาณรว่มกบัคณะกรรมการบรษิัท 

2. กาํกบัดแูล บรหิาร จดัการ และปฏิบตัิงานประจาํตามปกตธุิรกิจ เพ่ือประโยชนข์องบรษิัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

วิสยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์กลยทุธ ์แผนธุรกิจ และงบประมาณตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิทั และ/

หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

3. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีคณะกรรมการกาํหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ 

งบประมาณและกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ 

4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหก้ารดาํเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเส่ียงของ

บรษิัทเป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิัทตลอดจนมติคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

5. กาํกับดูแลการบริหารจดัการดา้นการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และดา้นการปฏิบัติงานอ่ืนๆ โดยรวม

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนธุรกิจของบรษิัทตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบและอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

6. เจรจาและเขา้ทาํสญัญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีเป็นธุรกิจปกติของบรษิัท (เช่น การลงทนุในสินคา้และทรพัยสิ์น

อ่ืนๆตามงบประมาณการลงทนุหรืองบประมาณอ่ืนๆ ท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท การเก็บสินคา้คงคลงั หรือการขาย

สินค้า) ภายในกําหนดวงเงินของธุรกรรมตามท่ีกําหนดในตารางอาํนาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษิัท 

7. สั่งการ ออกระเบียบ หลกัเกณฑ ์ประกาศ และบนัทึกภายในสาํหรบัการดาํเนินงานของบริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายของบรษิัทและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษิัทรวมทัง้รกัษาระเบียบอนัดีงามภายในองคก์ร 

8. ควบคมุดแูลการดาํเนินกิจการ และ/หรือบรหิารงานประจาํวนัของบรษิัท 
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9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดาํเนินงานของบริษัทบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพ่ือให้มีผล

ประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรบัปรุงและพฒันาใหม้ีผล

ประกอบการท่ีดีขึน้ 

10. พฒันาองคก์รใหม้ีผลการดาํเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรบัปรุงพฒันาอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ือง

เพ่ือใหอ้งคก์รเติบโตอย่างยั่งยืน 

11. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ท่ีดี โดยทาํการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่าง

เหมาะสมและครบถว้นเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

12. พิจารณาอนุมัติการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดาํเนินงานท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ

ปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณท่ีไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้ภายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

รวมถึงตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกับการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการไดม้าจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวม

ตลอดจนตารางกาํหนดอาํนาจอนมุตัิ (Table of Authority) ท่ีคณะกรรมการบรษิัทกาํหนด 
13. พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการดาํเนินการของบริษัทเช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษา

กฎหมาย ผูป้ระเมินราคาอิสระ เป็นตน้ 

14. มอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติงานท่ีกาํหนดในนามของประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร ทัง้นี ้การมอบอาํนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตอาํนาจท่ีระบไุวใ้นหนงัสือ

มอบอาํนาจของบริษัทและ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม การมอบหมายภายใต้

ขอบเขตของหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะตอ้งไม่เป็นการมอบอาํนาจช่วงหรือมอบหมายท่ีทาํให้

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจใดๆ ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือความขดัแยง้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ 

กับบริษัทสามารถอนุมตัิธุรกรรมดงักล่าวได ้ในกรณีนี ้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะไม่มีอาํนาจในการอนุมตัิธุรกรรมดงักล่าว 

โดยตอ้งเสนอธุรกรรมดงักล่าวใหค้ณะกรรมการของบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและใหค้วาม

เห็นชอบ เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบรษิัทและมีหลกัเกณฑเ์ดียวกบัการทาํรายการกบับคุคลภายนอก (Arm's 

Length)  

15. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีไดร้บัมอบหมายและไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรษิัท 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) 

1. ดาํเนินการหรือบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บรษิัท และ/หรือคณะกรรมการบรหิาร 

2. กาํหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและรบัมาปฏิบตัิ 

บรหิารจดัการ เพ่ือใหผ้ลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

3. จัดทาํนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของบริษัทเพ่ือขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิัท 

4. ควบคมุดแูลการดาํเนินกิจการ และ/หรือบรหิารงานประจาํวนัของบรษิัท 

5. บริหารจดัการงานทุกๆ ดา้น ตามวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย กลยุทธ ์แผนธุรกิจ และงบประมาณ ท่ีไดร้บัอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือคณะกรรมการบรหิาร 

6. พิจารณาอนุมัติการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดาํเนินงานท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ

ปกติของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้ภายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์



 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  140 

รวมถึงตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกับการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการไดม้าจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวม

ตลอดจนตารางกาํหนดอาํนาจอนมุตัิ (Table of Authority) ท่ีคณะกรรมการบรษิัทกาํหนด 

7. เป็นผู้กาํกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกตอ้งตามระเบียบข้อบังคับการทาํงานของบริษัทหากมีข้อสงสัยใหเ้ป็น 

ผูว้ินิจฉยั หากมีเหตผุลความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขระเบียบใหเ้สนอคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 
8. มีอาํนาจในการออกคาํสั่ง กาํหนดหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และวิธีปฏิบตัิงานตามความเหมาะสม 

9. ดูแลใหบุ้คลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง 

10. พฒันาองคก์รใหม้ีผลการดาํเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรบัปรุงพฒันาอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ือง

เพ่ือใหอ้งคก์รมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

11. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมเพ่ือใหม้ีผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย และรายงานผลการดาํเนินงานโดยรวม

ของบรษิัทต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นรายไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรบัปรุงและพฒันาใหม้ีผลประกอบการท่ีดีขึน้ 

12. กรรมการผูจ้ดัการของบริษัทมีหนา้ท่ีติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือ

บรษิัทรว่มท่ีบรษิัทเขา้ไปลงทนุ เพ่ือใหม้ีผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย และรายงานตอ่คณะกรรมการทกุไตรมาส รวมถึงหา

โอกาสปรบัปรุงและพฒันาใหม้ีผลประกอบการท่ีดีขึน้ 

13. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ท่ีดี โดยทาํการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่าง

เหมาะสมและครบถว้นเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

14. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีไดร้บัมอบหมายและไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการ

บรหิาร 

15. มอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคล  หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิงานท่ีกาํหนดในนามของกรรมการ

ผูจ้ดัการ ทัง้นี ้การมอบอาํนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตอาํนาจท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบ

อาํนาจของบริษัท และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม การมอบหมายภายใตข้อบเขต

ของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการจะตอ้งไม่เป็นการมอบอาํนาจช่วงหรือมอบหมายท่ีทาํใหก้รรมการ

ผูจ้ดัการหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจใดๆ ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือความขดัแยง้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กบับรษิัทสามารถ

อนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได ้ในกรณีนี ้กรรมการผูจ้ัดการจะไม่มีอาํนาจในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดยตอ้งเสนอธุรกรรม

ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการของบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ เวน้แต่ธุรกรรม

ดงักล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบรษิัทและมีหลกัเกณฑเ์ดียวกบัการทาํรายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length) ซึ่งเป็นไปตาม

หลกัการท่ีคณะกรรมการของบรษิัทไดอ้นมุตัิไวแ้ลว้ 

การไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการทีบ่ริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบรษิัทไดก้าํหนดนโยบายวา่ดว้ยการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบรษิัทอ่ืนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

และกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือใหบ้ริษัทไดร้บัประโยชนส์งูสดุในการท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ สามารถ

อทิุศเวลาสาํหรบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ สามารถดาํรงตาํแหน่งในบรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั 

(มหาชน) บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มได ้

2. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืน ซึ่งมีลกัษณะเป็นการแข่งขันหรือคลา้ยคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่ม 

บริษัทใหน้าํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ 

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิเห็นชอบตามลาํดบั ก่อนเขา้รบัการดาํรงตาํแหน่งนัน้ 
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3. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนใดนอกจากขอ้ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแลว้เกิน 5 แห่ง 

ตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทก่อนเขา้รบัการดาํรงตาํแหน่ง 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัท ไดแ้ต่งตัง้นางสาววรศิรน์ลิน สภุาสนนัท ์เป็นเลขานกุารบรษิัท นบัตัง้แต่วนัท่ี 19 กนัยายน 2559 

โดยมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีกาํหนดไวใ้น พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์โดยหนา้ท่ีของเลขานกุารบรษิัท มีดงัต่อไปนี ้

1. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ทะเบียนกรรมการ 
1.2 หนงัสือนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิัท 

1.3 หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2.  เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร 

3.  เก็บรกัษาสาํเนารายงานการถือครองหลกัทรพัย ์ฉบบัท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษัทไดย้ื่นต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4.  ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

5.  จัดส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ 

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ซึ่งจดัทาํโดยกรรมการ และผูบ้ริหารของบรษิัท ใหก้ับประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัรายงานนัน้ 

ทัง้นี ้เลขานกุารบรษิัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีขา้งตน้ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้

ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติของคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้เลขานุการบริษัท                     

คนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพน้จากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหนา้ท่ี และใหค้ณะกรรมการมี

อาํนาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบตัิหนา้ท่ีแทนในช่วงเวลาดงักล่าว 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง 

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

บริษัทมีนโยบายกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอความเห็นในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกับหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบ สภาวะเศรษฐกิจ และอา้งอิงกับธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิต่อท่ี

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2564 มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

และกรรมการชุดย่อย ซึ่งไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร และมีผลจนถึงกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมัติเปล่ียนแปลงเป็น

อย่างอ่ืน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ลาํดับ คณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/เดอืน) (บาท/คร้ัง) 

1 คณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการ 44,000 20,625 (ไมเ่กิน 15 ครัง้ต่อปี) 

    กรรมการ 22,000 16,500 (ไมเ่กิน 15 ครัง้ต่อปี) 

2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 13,750 5,500 

    กรรมการ 11,000 5,500 

3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด ประธานกรรมการ ไม่ม ี 5,500 

  ค่าตอบแทน กรรมการ ไม่ม ี 5,500 

4 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ประธานกรรมการ ไม่ม ี 5,500 

    กรรมการ ไม่ม ี 5,500 

5 คณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการ ไม่ม ี ไม่ม ี

    กรรมการ ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร  

นโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดก้าหนดไวอ้ย่างชดัเจนและโปรง่ใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม

และสงูเพียงพอท่ีจะดแูลรกัษาผูบ้รหิารท่ีมีคณุสมบตัิท่ีตอ้งการไวไ้ด ้ 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

สําหรับปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร เป็นจํานวนเงินทั้งสิน้ 

42,966,277 บาท 30,845,701.70 บาท และ 29,304,492.70 บาท ตามลาํดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนใน

รูปแบบ เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชพี เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม ค่าตอบแทนความสาํเรจ็ของงาน และ

อ่ืนๆ โดยสรุปไดด้งันี ้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี  จาํนวนผู้บริหาร  )คน (  ค่าตอบแทน )ล้านบาท (  

เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

ค่าตอบแทนความสาํเรจ็ของงาน 

(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิัท)  

ค่าตอบแทนความสาํเรจ็ของงาน 

(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิัท) 

ปี 2562 9 42.97 

ปี 2563 9 30.85 

ปี 2564 

 
9 29.30 

 

 (2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่มี – 
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สรุปรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหารทีมี่รายชื่อ ณ วันที ่28 ธันวาคม 2564 

ชื่อ – สกุล 
จาํนวนการถือหุ้น/1ณ การ

เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม / (ลด) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ 28 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563 28 ธันวาคม 2564 

กรรมการ 

1.  พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง - - - 0.00% 

2.  นายสรุชยั ชมภไูพสร - - - 0.00% 

3.  นายปรีชา บณุยกิดา - - - 0.00% 

4.  นายชัยภทัร  ศรีวิสารวาจา - - - 0.00% 

5.  นายยุทธพงศ ์ มา - - - 0.00% 

6.  นายเอกภิสิทธ ์สทุธิกลุพานิช - - - 0.00% 

7.  นายจักรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ/์2 342,923,173 342,923,173 - 56.45% 

8.  นางสาวพิมพอ์มุา จักราจุฑาธิบด์ิ 23,358,150 23,358,150 - 3.84% 

9.  นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย - - - 0.00% 

10.  นางสาวกมลรตัน ์มงคลครุธ - - - 0.00% 

ผู้บริหาร 

1. นายธนิท  รุจนันทธ์นา - - - 0.00% 

หมายเหต ุ /1 ขอ้มลูการถือหุน้ในบริษัท รวมการถือหุน้ของคู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  

 /2 สัดส่วนการถือหุ้นของนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 รวมจาํนวนหุ้นที่อยู่ภายใต้ช่ือ BNP Paribas 

Singapore Branch  
  

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  บริษัทและบริษัทย่อย มีพนกังาน

จาํนวนทัง้สิน้ 103 คน 99 คน และ 138 คน ตามลาํดบั โดยแบ่งตามสายงานหลกั ไดด้งันี ้

ฝ่ายงาน 

 

จาํนวน (คน) 

วันที ่31 ธันวาคม 2562 วันที ่31 ธันวาคม 2563 วันที ่31 ธันวาคม 2564 

สายงานบรหิาร (ผูบ้รหิาร) 11 9 7 

สายงานอาํนวยการ 13 21 39 

สายงานระบบปฏิบตัิการ 49 39 68 

สายงานบญัชีและการเงิน 15 16 19 

สายงานขายและการตลาด 15 14 5 

รวม 103 99 138 
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สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ 

เพศ 

 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

คน % คน % คน % 

 
ชาย  52 50.49 43 43.43 75 54.35 

หญิง  51 49.51 56 56.57 63 45.65 

รวม 103 100.00 99 100.00 138 100.00 
 

ค่าตอบแทนของพนักงาน  

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 สาํหรบัปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน ดงันี ้

ค่าตอบแทนพนักงาน ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 

เงินเดือน เบีย้เลีย้ง โบนสั  

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  

เงินประกนัสงัคม และสวสัดกิารอ่ืนๆ 

81,729,268 64,644,250 73,578,352 

 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่ม ี- 

เงนิกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

บริษัทและบริษัทย่อยไดจ้ัดตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชีพเมื่อวันท่ี 11  กุมภาพันธ์  2557 ภายใตก้ารจัดการของ

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพ่ือ

จูงใจใหพ้นกังานทาํงานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเป็นเงินสะสมของพนกังานในอตัราขัน้ตํ่ารอ้ยละ 5 ของ

เงินเดือน หรือสามารถเลือกอตัราเงินสะสมเพ่ิมไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินอตัราเงินสมทบท่ีบริษัทสมทบให ้อีกส่วนหน่ึงเป็นเงินสมทบ

จากบรษิัทโดยอา้งอิงอายกุารเขา้เป็นสมาชิกกองทนุของพนกังานเป็นเกณฑ ์ 

ปี 2564 บริษัทไดจ้่ายเงินกองทุนสาํรองเลีย้งชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษัทจาํนวน 9 รายเป็นเงินทัง้สิน้ 990,000 

บาท จ่ายเงินกองทุนสาํรองเลีย้งชีพใหแ้ก่พนกังานของบริษัทเป็นเงินทัง้สิน้ 839,635 บาท และจ่ายเงินกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ

ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทย่อย เป็นเงินทัง้สิน้ 388,795 บาท 
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7.6 ข้อมูลสาํคัญอืน่ 

7.6.1 รายชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี เลขานุการบริษัท 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก หัวหน้างานกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัท  

ชื่อ - นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นางสาววรศิรน์ลิน สภุาสนนัท ์ เลขานกุารบรษิัท 

2. นายติณณ ์ ภาณสิุทธิกร ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

3.  นางอมุาพร ภเูวียงแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ทัง้นี ้ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลดงักล่าวปรากฎตามเอกสารแนบ 1 และ 3 ของแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงาน

ประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) นี ้

ในปี 2564 บริษัทไดว้่าจา้งผูต้รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท อิมโปรวิส จาํกัด เป็นผูต้รวจสอบ

ระบบการควบคุมภายใน ตามแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจาํปีท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรบัทราบแลว้ โดยมีนายชลชั โลกิตถจรยิา  เป็นหวัหนา้ทีมงานตรวจสอบ โดยมี

นางอุมาพร ภูเวียงแก้ว เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ี

ประสานงานและติดตามการตรวจสอบภายในกับผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนให้คาํแนะนาํแก่

หน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบตัิงานใหถู้กตอ้งตามกระบวนการและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงใหค้าํแนะนาํการปรบัปรุง

คู่มือการปฏิบตัิงานของระบบงานต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจบุนั   

นอกจากนี ้มีนางสาววริศรน์ลิน สุภาสนันท ์เลขานุการบริษัท ทาํหนา้ท่ีรบัผิดชอบ กาํกับดูแลการปฏิบตัิของบริษัท                

ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ระเบียบขอ้บงัคบับริษัท นโยบายบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง อาทิ 

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

เป็นตน้ ให้คาํปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ติดตามให้คณะกรรมการ 

ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบตัิอย่างถูกตอ้ง รวมถึงติดตามกฎเกณฑใ์หม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท และในปี 2564 บริษัทไดม้ีการ

ว่าจา้ง บรษิทั กดุั่น แอนด ์พารท์เนอร ์จาํกดั ท่ีปรกึษากฎหมายภายนอก เพ่ือใหค้าํปรกึษาและแนะนาํแนวทางปฏิบตัิท่ีถกูตอ้ง 

 

7.6.2 งานนักลงทุนสัมพันธ ์และข้อมูลเพื่อการติดต่อ 

บริษัทจัดให้มีการดาํเนินงานดา้นนักลงทุนสัมพันธ์โดยไดม้อบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจ้ัดการ รองกรรมการผูจ้ัดการสายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท (ปฏิบัติหนา้ท่ีนักลงทุนสัมพันธ์) ทาํหนา้ท่ี

ติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทนุสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทัง้ นกัวิเคราะหแ์ละภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบรษิัทจดัใหม้ีชอ่งทางการส่ือสารขอ้มลู

ข่าวสารและผลการดาํเนินงานของบรษิัทผ่านช่องทางดงันี ้

 การเขา้รว่มกิจกรรมบรษิัทจดทะเบียนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) ทกุไตรมาส 

 การประชมุพดูคยุกบันกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์(Analyst Meeting) ของบริษัทหลกัทรพัยต์่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ

ทกุไตรมาส 
 เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษิัท www.jknglobal.com 

 หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์โทร. 034-310569 ต่อ 20 Email : ir@jknglobal.com 

 จดหมายขา่วท่ีเผยแพรต่่อส่ือมวลชนท่ีนาํเสนอฐานะทางการเงินของบรษิัทหรืองานแถลงข่าว 

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


 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  146 

 

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บรษิัท และบรษิัทย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สาํหรบัรอบบญัชีปี 2563 และปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ปี ชื่อบริษัทผู้จ่าย  ชื่อผู้สอบบัญช ี ค่าสอบบัญชี (บาท) 

2563 1. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน)  

นางสาวมณี รตันบรรณกิจ 

บริษัทสาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

2,340,000 

3,070,000 
 2. บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จาํกดั 430,000 

 3. บริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั 200,000 

 4. บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกดั 100,000 

2564/1 1. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน)  

นางสาววนันิสา  งามบวัทอง 

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

1,610,000 

2,141,000 

 2. บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จาํกดั 170,000 

 3. บริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั 170,000 

 4. บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกดั 50,000 

 5. บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกดั 141,000 

2564/2 1. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน)  

นางสาววนันิสา  งามบวัทอง 

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

1,610,000 

3,136,000 

2. บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จาํกดั 170,000 

3. บริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั 170,000 

4. บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกดั 50,000 

5. บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกดั 141,000 

6. บริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกัด 740,000 

7. บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกัด 255,000 

หมายเหตุ /1 ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2564 ดงันี ้

- แต่งตัง้นางสาววนันิสา  งามบวัทอง  บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

ประจาํปี 2564 

- กาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีบริษัทและบริษัทย่อย รวม 5 แห่ง รวมทัง้สิน้ 2,141,000 บาท 

 /2 ค่าสอบบญัชีที่เกิดขึน้จริง รวม 3,136,000 บาท เนื่องจาก ในระหว่างปีบริษัทมีบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้ 2 แห่ง ดงันี ้

- บริษัทเขา้ซือ้กิจการบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท ์จาํกัด เม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ที่ 3/2564 วนัที่ 2 เมษายน 2564 และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือ เป็นบริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั 

ต่อ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2564 

-  บริษัทเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอรเรจ จํากัด เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 วนัที่ 14 พฤษภาคม 2564  
  

ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee) 

บริษัท และบริษัทย่อยไม่ไดจ้่ายค่าตอบแทนงานบริการอ่ืนให้แก่บริษัทสาํนักงาน อีวาย จาํกัด สาํหรับรอบบัญชี  

ปี 2563 และไม่ไดจ้่ายค่าตอบแทนงานบรกิารอ่ืนใหแ้ก่บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั สาํหรบัรอบบญัชีปี 2564 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  รายงานผลการดาํเนินงานสาํคัญด้าน

การกาํกับดูแลกจิการ 
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8.  รายงานผลการดาํเนินงานสาํคัญด้านการกาํกับดูแลกิจการ 

8.1    สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

8.1.1  การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กําหนดนโยบายคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือรวบรวม

องคป์ระกอบ หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และแนวทางปฏิบตัิตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายเพ่ือใหค้ณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปรง่ใส เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ี

ดี เพ่ือสรา้งความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2559 ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ไดม้ีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการ                

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบดว้ยกรรมการบริษัท จาํนวน 3 ท่าน และ 2 ใน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนยังดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหด้าํเนินการในเร่ืองต่างๆ 

ดงันี ้

1. กาํหนดนโยบาย หลักเกณฑ ์และวิธีการ ในการสรรหาและการกาํหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชน์อ่ืนของ

กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูม้ีอาํนาจในการจดัการของบรษิัท 

2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นของบรษิัท 

3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ  ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด แล้วนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิัท เพ่ือพิจารณาใหด้าํรงตาํแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

(1) กรรมการ 

(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการ 

(3) บรหิารระดบัสงูและผูม้ีอาํนาจในการจดัการ 

4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับองคก์ร รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้

สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ 

5. เสนอคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามขอ้บงัคบั 

6. ดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดับสูงและผูม้ีอาํนาจในการจัดการของบริษัท ไดร้บัผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อบริษัท โดยกรรมการท่ีไดร้ับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบเพ่ิมขึน้ควรไดร้บั

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายนัน้ 

7. กาํหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูม้ีอาํนาจในการจดัการของบริษัท เพ่ือ

พิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปี โดยจะต้องคาํนึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงให้

ความสาํคญักบัการเพ่ิมมลูค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 



 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  149 

8. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเก่ียวกับการกาํหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย

ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้จดัทาํรายงานการกาํหนดค่าตอบแทน โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมาย 

การดาํเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิัท ดว้ย 

9. ดาํเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

หลักเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการ  

ในการพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีจะเสนอใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บรษิัท ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงันี ้ 

1.  คุณสมบัติของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางดา้นคุณวุฒิทาง

การศกึษา ทกัษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบรษิัท และสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนิน

ธุรกิจของ บรษิัท โดยไม่มีการกีดกนัทางเพศ อาย ุเชือ้ชาติ เป็นตน้  

2. มีภาวะผูน้าํ มีวิสยัทศัน ์มีคณุธรรมและจรยิธรรม มีประวตัิการทาํงานท่ีโปรง่ใส  

3.  มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท  

4.  กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง จะพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองผลการปฏิบัติงาน ในฐานะ

กรรมการบรษิัท และกรรมการชดุย่อยในช่วงท่ีผ่านมา  

5.  กรณีสรรหากรรมการอิสระ ตอ้งมีคณุสมบตัิตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ  

กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการ  

1. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือก และกลั่นกรองบคุคล

ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอ้บังคับของบริษัท ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนการดาํเนินธุรกิจในอนาคต เพ่ือใหไ้ด้

กรรมการมืออาชีพ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความหลากหลาย  มีความรูใ้นเร่ืองธุรกิจของบริษัท หรือสามารถสรา้ง

เครือข่ายใหก้บับรษิัท ได ้ 

2.  นาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก่อนเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีเลือกตัง้ 

เวน้แต่ในกรณีท่ีมิใช่เป็นการออกตามวาระและยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ยกว่า 2 เดือน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผูเ้ลือก

บคุคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท ทัง้นี ้บคุคลท่ีเขา้มาเป็นกรรมการ

บรษิัทดงักล่าว จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบรษิัทท่ีตนแทน 

3. บรษิัท ไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการและผูถื้อหุน้รายย่อยมส่ีวนรว่มในการเสนอชื่อกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม 

สิทธขิองผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ  

การเสนอรายชื่อกรรมการ  

บรษิัท ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อเพ่ือรบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหนา้

ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์บรษิัทกาํหนด ซึ่งสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากบนเว็บไซตข์องบรษิัท

ภายใตห้วัขอ้ “INVESTOR / SHAREHOLDER INFORMATION / SHAREHOLDERS’ MEETING”  

การแต่งตั้งกรรมการผ่านทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี ้  

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

(2) ผูถื้อหุน้จะใชสิ้ทธิเลือกเพียงบคุคลเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

(3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิเลือกบคุคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ บคุคลแต่

ละท่านนัน้ไดเ้ท่ากบัจาํนวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ ทัง้นีโ้ดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้



 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  150 

(4) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ 

ท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าดเพ่ือใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ใน  ครัง้

นัน้ 

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด และกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

กาํหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน 

บคุคลซึ่งไดร้บัเลือกใหเ้ป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทนนัน้ 

 องคป์ระกอบ  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง คณะกรรมการบรหิาร มีดงันี ้

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทสรุปสาระสาํคัญได้ดังนี ้

1. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน  

2. โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิัท ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่

ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และตอ้งไม่มี

ส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถว้นตามหลักเกณฑค์ุณสมบัติ

กรรมการอิสระตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้

เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ("ประกาศ ทจ.39/2559")  

3. คณะกรรมการของบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนีต้อ้ง

มีคณุสมบตัิครบถว้นตามประกาศ ทจ.39/2559 อีกทัง้มีขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") ประกาศกาํหนด 

4. คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

อาจจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้
 

การแต่งตั้งและดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสาํคัญไดด้ังนี ้

1. การเลือกตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นีจ้ะตอ้งมีความโปรง่ใสและชดัเจนใน

การสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึง

คุณสมบตัิและการไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชนใ์นการตดัสินใจของ

คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

2. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการ

ท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปี

แรกและปีท่ี 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใ้ชว้ิธีจับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ใน

ตาํแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  

3. กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจถกูเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกได ้
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4. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

(1) เสียชีวิต 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจาํกัด และ/หรือกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(4) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมี

สิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมี

สิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บรษิัท กรรมการของบรษิัท ซึง่ลาออก จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนบรษิัทมหาชนทราบดว้ยกไ็ด ้

6. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือก 

บคุคลใดบคุคลหน่ึงซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจาํกดั และกฎหมายหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัยก์าํหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะ

เหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ

กรรมการท่ีตนแทน  

 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้มีการกาํหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี ้

1. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถและประสบการณท่ี์จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ  

มีความซื่อสตัย ์สจุริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ท่ีให้แก่

บริษัท ไดอ้ย่างเต็มท่ีสามารถเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการไดอ้ย่างสมํ่าเสมอโดยดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท  และบรษิัท

จดทะเบียนอ่ืน รวมกนัไม่เกิน 5 บรษิัท 

2. กรรมการตอ้งมีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.

2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) พระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ .ศ.2535(

รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์”) รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไม่มี

ลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้ับความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุน้ตามท่ี

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนประกาศกาํหนด โดยจะตอ้งเป็น

บคุคลท่ีมีชื่ออยู่ในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงชื่อบคุคลในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเขา้

เป็นหุน้ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาํเพ่ือ

ประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์องบคุคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้  

4. มีประวัติการทาํงานท่ีดี  ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผูจ้ัดการ  พนักงาน  หรือผูม้ีอาํนาจในการ

จดัการของหน่วยงาน 
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องคป์ระกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บริษัท กาํหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดของบริษัทและมีจาํนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

(แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษัท หลักเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตาม

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบริษัทโดยคุณสมบตัิของผูท่ี้จะมาทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบตัิและ

ลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัดและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

รวมถึงประกาศขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งโดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่

และมีคณุวฒุิการศกึษาความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นประสบการณก์ารทาํงานและความเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกนัเพ่ือนาํเสนอ

ต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทต่อไป ทัง้นีห้ากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพน้จากตาํแหน่ง

ก่อนครบวาระคณะกรรมการบรษิัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีกาํหนดขา้งตน้เขา้มาดาํรงตาํแหน่งแทนโดย

กรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

 คณะกรรมการบริษัทได้กาํหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) สรุปได้ดังนี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย

นัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ 

ผูม้ีอาํนาจควบคมุของ บริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีก่อนวันท่ีแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว  ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษา 

ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท 

(3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 

คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัท  ของบรษิทั  บรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุ

ของบรษิัท  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้

ถือหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี

ก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 

การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบรกิารหรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทาง

การเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม คํา้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนอง

เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่รอ้ยละ 3 ของ

สินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี ้การ

คํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
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คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง1ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของ

บริษัท  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท  สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท  บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ใหบ้ริการทาง

วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการ

อิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท บรษิัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท บรษิัทย่อย หรือบรษิัทรว่ม 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัท 

ทัง้นี ้ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลาํดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 

Decision) ได ้

 คาํว่า “หุน้ส่วน” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากสาํนกังานสอบบญัชี หรือผูใ้หบ้รกิาร

ทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือชื่อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการใหบ้ริการทางวิชาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนามของ

นิติบคุคลนัน้ 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือ

การใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกาํหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผ่อนผันได ้  หาก

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นวา่ ความสมัพนัธด์งักล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ

ของกรรมการอิสระดงักล่าว โดยบริษัทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตอ่ไปนีไ้วใ้นแบบรายงาน 56-1  รายงานประจาํปี และในหนงัสือนดั

ประชมุผูถื้อหุน้ 

 (ก)  ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้รกิารทางวิชาชีพ ท่ีทาํใหบุ้คคลดงักล่าว มีคุณสมบตัิไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

 (ข)  เหตผุลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนญุาตในการเสนอใหม้ีการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
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นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความสาํคัญกับความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ของกรรมการอิสระของบริษัท ท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 1/2562 จึงมีมติใหก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ โดยกาํหนดใหก้รรมการอิสระ

มีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ือง ไม่เกนิ 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก 

ทั้งนี ้ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมากรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสัมพันธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทาง

วิชาชีพหรือบคุคลท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ หรือการใหบ้รกิาร ทางวิชาชีพ

ในมลูค่าเกินกว่าหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยการขออนญุาตและ การอนญุาตใหเ้สนอ

ขายหุน้ท่ีออกใหม ่

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท ตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบรษิัทท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายกรรมการตรวจสอบ 

อย่างนอ้ย 1 คนตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงิน 

3. ใหค้ณะกรรมการของบรษิัทเลือกและแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ใหผู้จ้ดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาํแหน่ง 

การแต่งตั้งและดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสาํคัญได้ดังนี ้

1. คณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระของบริษัทอย่างนอ้ย 3 คน โดยมีกรรมการอย่างนอ้ย 1 

คน เป็นผู้ท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผูค้ดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านใหด้าํรงตาํแหน่งเป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่งหรือมีเหตท่ีุกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ 

และมีผลใหจ้าํนวนสมาชิกนอ้ยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบท่ีมี

คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มทดแทนใหค้รบถว้นภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีจาํนวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพ่ือใหเ้กิดความ

ต่อเน่ืองในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในตาํแหน่งได้

เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 
4. ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้อาํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือให้ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินดาํรง

ตาํแหน่งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามวาระของการเป็น

กรรมการบริษัท  และเมื่อครบวาระดาํรงตาํแหน่งอาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี และใหก้รรมการตรวจสอบท่ีพน้

ตาํแหน่งตามวาระอยูร่กัษาการในตาํแหน่งเพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อไปจนกว่าจะมกีารแตง่ตัง้กรรมการมาแทนตาํแหน่ง เวน้แต่ กรณี

ท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทแลว้ แต่ไม่ไดร้บัเลือกใหก้ลับเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทอีกในกรณีท่ี

ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมี

คณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนัเพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทกาํหนดโดยบคุคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งตนแทน 
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6. การพน้จากตาํแหน่ง 

6.1 กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

ก)  ครบกาํหนดตามวาระ 

ข)  พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิัท 

ค)  ลาออก 

ง)  เสียชีวิต 

จ) คณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

ฉ) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนีห้รือตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

ช) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

6.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีท่ียงัดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการบรษิัทอยู่ ใหย้ื่นใบลาต่อ

ประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พรอ้มเหตุผลโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาด

หลักทรัพยฯ์") ทราบ และเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแต่งตัง้บุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นทดแทนบุคคล 

ท่ีลาออก 

6.3  กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ใหบ้ริษัทแจง้

ตลาดหลักทรัพยฯ์ ทันที ทั้งนี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชีแ้จงถึงสาเหตุดังกล่าวใหส้าํนักงาน   

ก.ล.ต. ได ้
 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการบริษัท อย่างนอ้ย 3 คน และอย่างนอ้ย 2 คน 

ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้แมต้าํแหน่งจะว่าง

ไปบา้ง กรรมการท่ีเหลืออยู่ย่อมทาํกิจการได ้แต่ถา้จาํนวนกรรมการลดนอ้ยลงจนเหลือไม่ถึงท่ีจะเป็นองคป์ระชุม กรรมการท่ี

เหลืออยู่ย่อมทาํกิจการไดเ้ฉพาะการจดัใหม้ีการประชุมเพ่ือดาํเนินการใหค้ณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตัง้กรรมการเพ่ิมเติม

แทนตาํแหน่งท่ีว่างทัง้หมดเท่านัน้ 
 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน คณะกรรมการ

บริษัทจะเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงอีกคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียงก็ได ้
 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารขึน้ชุดหน่ึง ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการและ/หรือ

ผูบ้ริหารจาํนวนหน่ึงท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม เพ่ือทาํหนา้ท่ีบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทมอบหมาย โดยองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน  

คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบรหิารอีกคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรหิารก็ได ้
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 

ในการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษัทบุคคลดงักล่าวจะถูกนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซึ่งจะเป็นผูพิ้จารณาเบือ้งตน้ ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้น เหมาะสม           

มีความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบริษัทและเขา้ใจธุรกิจของบริษัทเป็น

อย่างดี และสามารถบรหิารงานใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์เป้าหมายท่ีบรษิัท กาํหนดไวไ้ด ้และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิต่อไป 

นโยบายโครงการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) 

บริษัท มีแผนการคดัเลือกบุคลากรท่ีจะเขา้มารบัผิดชอบในตาํแหน่งงานท่ีสาํคญัทุกระดบั ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม

และโปร่งใส เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัท ไดผู้บ้ริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีพ โดยมีฝ่ายทรพัยากรบุคคล เป็นผูจ้ัดทาํแผนสืบทอด

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบรหิารกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารของบรษิัท เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท เป็นผูพิ้จารณา 

1.   ระดบัประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

เมื่อตาํแหน่งผู้บริหารระดับ ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ัดการ ว่างลงหรือผู้อยู่ในตาํแหน่งไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในตาํแหน่งได ้บริษัท จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกลเ้คียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการใน

ตาํแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์บริษัท กาํหนด และตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสยัทศัน ์

ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ ์ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคก์ร โดยพิจารณาจากฝ่ายทรพัยากรบุคคล เพ่ือ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูท่ี้มีความเหมาะสมใหด้าํรงตาํแหน่งแทนต่อไป 

2.  ระดบัผูบ้รหิาร 

เมื่อตาํแหน่งระดับผูบ้ริหารตัง้แต่ผูจ้ัดการฝ่ายขึน้ไป ว่างลง หรือผูอ้ยู่ในตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีใน

ตาํแหน่งได ้บรษิัท จะมีการนาํเสนอทายาทผูสื้บทอดตาํแหน่งท่ีคดัเลือกไว ้เสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นี ้การวางแผนการ

สืบทอดตาํแหน่งของบรษิัท ระดบัผูบ้รหิารมีขัน้ตอน ดงันี ้

1.  วิเคราะหส์ถานการณป์ระกอบธุรกิจของบริษัท ในดา้นกลยุทธ์บริษัทนโยบายแผนการลงทุนแผนงานการ

ขยายตวั 

2.  ประเมินความพรอ้มของกาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษิัท ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

3.  กาํหนดแผนสรา้งความพรอ้มของกาํลงัคน โดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังาน เพ่ือเตรียมทดแทน

คนท่ีออก 

4.  สรา้งแผนสรรหาพนักงาน และพัฒนาฝึกอบรมพนักงานไวล่้วงหนา้ภายใน 1 ปี ก่อนพนักงานจะเกษียณ 

หรือออกจากตาํแหน่งก่อนเวลา 

5.  กาํหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู ้ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติท่ีพึงปรารถนาของพนกังานใน

ตาํแหน่งนัน้ๆ และจดัทาํแผนพฒันาเป็นรายบคุคล 

6.  คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

7.  ใชเ้คร่ืองมือทดสอบและประเมินบคุลากร เพ่ือวิเคราะหศ์กัยภาพของพนกังาน 

8.  ระบุทายาทผูสื้บทอดตาํแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะหศ์กัยภาพ ผลงาน ของพนกังาน ตอ้งมีการแจง้

ใหพ้นกังานทราบล่วงหนา้ เพ่ือเตรียมรบัมอบ 

9.  พัฒนาและประเมินพนักงานท่ีคาดว่าจะเป็นทายาท ว่าจะสามารถมีพัฒนาการและสรา้งผลงานตามท่ี

คาดหวงัไดจ้รงิ หากไม่เป็นตามคาดหมาย การเปล่ียนตวัย่อมทาํได ้
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การประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัิแนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดย

เริ่มประเมินผลตัง้แต่การปฏิบตัิงานประจาํปี 2560 เป็นตน้ไป โดยใชแ้บบประเมินตนเองของคณะกรรมการซึ่งฝ่ายพฒันาธรร

มาภิบาลเพ่ือตลาดทุนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดน้าํเสนอไวบ้นเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาใช้

เป็นเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท และจดัทาํแบบประเมินขึน้จาํนวน 3 ชดุดงันี ้

1) การประเมินตนเองของกรรมการทัง้คณะ 

กรรมการแต่ละคนจะประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการแบบองคร์วม 

2)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ  

กรรมการแต่ละคนของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะจะประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

ชดุย่อยเฉพาะท่ีตนเองเป็นกรรมการอยู่แบบองคร์วม โดยประกอบดว้ยคณะกรรมการชดุย่อย 3 คณะ คือ 

2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2.3) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

3)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล 

กรรมการแต่ละคนจะประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนเองแบบรายบคุคล 

ทั้งนี ้ เ พ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทว่าได้ด ําเนินการ                   

ตามนโยบายการกาํกับดแูลกิจการท่ีไดอ้นุมตัิไวแ้ละ/หรือตามแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) เพ่ือปรบัปรุงการปฏิบตัิงาน

ของคณะกรรมการบริษัทใหส้อดคลอ้งกับแนวนโยบายท่ีกาํหนดไวแ้ละเพ่ือทบทวนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ในรอบปีท่ี               

ผ่านมา 

กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทัง้คณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 

1)  คณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นุมตัิและทบทวนแบบประเมินผลเพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้งครบถว้นและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานกาํกบัดแูลกาํหนด 

2)  เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือนธันวาคม             

ของทกุปี 

3)  กรรมการบรษิัททาํแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานกุารบรษิัทภายในสิน้เดือนธันวาคมของทกุปี 

4)  เลขานุการบริษัทเป็นผูส้รุปและวิเคราะหผ์ลการประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

และรายงานผลการวิเคราะหจ์ากการประเมินใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ 

5)  เลขานกุารบรษิัทนาํผลวเิคราะหแ์ละความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบรษิัทไปจดัทาํแผนเพ่ือดาํเนินการ

ปรบัปรุง 

วิธีการให้คะแนน  

 0 =   ไม่เห็นดว้ยอย่างยิง่ หรือไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนัน้ 

 1 =   ไม่เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนัน้เล็กนอ้ย 

 2 =   เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนัน้พอสมควร 

 3 =   เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมกีารดาํเนินการในเร่ืองนัน้ด ี

 4 =   เห็นดว้ยอย่างมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนัน้อยา่งดีเยี่ยม 
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หลักเกณฑใ์นการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล/รายบุคคล 

ครอบคลมุเนือ้หาโดยสรุป และสรุปผลการประเมินไดด้งันี ้

หัวข้อการประเมิน 
คณะกรรมการ 

ทัง้คณะ 

คณะกรรมการ 

ชุดย่อย 
รายบุคคล 

โครงสรา้งและคณุสมบตัิของกรรมการ 96.43% 97.14% 97.92% 

บทบาท/หนา้ท่ี/ความรบัผิดชอบของกรรมการ 97.32% 94.70% 96.67% 

การประชมุของคณะกรรมการ 97.62% 95.83% 97.92% 

การปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 98.98% X X 

ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร 98.57% X X 

การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 96.43% X X 

ผลคะแนนเฉลี่ย ปี 2564 อยู่ในเกณฑ ์ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

4) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารรบัผิดชอบในการกาํหนดเป้าหมายและบรหิารงานใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีวางไวด้งันัน้

ทุกสิน้ปีจะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรวมถึงใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดป้ระเมินตนเอง

และเลขานุการบริษัทเป็นผูส้รุปรายงานผลการประเมินต่อท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือนาํผล

ประเมินมาเป็นขอ้มูลในการพัฒนาการปฏิบัติหนา้ท่ีและกาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารโดยมีหัวขอ้การ

ประเมินตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดงันี ้

- ความเป็นผูน้าํ 

- การกาํหนดกลยทุธ ์

- การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 

- ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 

- ความสมัพนัธก์บัภายนอก 

- การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 

- การสืบทอดตาํแหน่ง 

- ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

- คณุลกัษณะส่วนตวั 
- การพฒันาตนเอง 

 โดยผลการประเมินผลงาน ของผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร (CEO) ประจาํปี 2564 อยู่ในเกณฑ ์“ดีมาก” 

การพัฒนากรรมการผู้บริหารและพนักงาน 

1)  สนบัสนุนใหก้รรมการบรษิัทผูบ้ริหารและเลขานุการบริษัทเขา้ร่วมการสมัมนาอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือสามารถนาํความรูท่ี้ไดม้าใช้

ประโยชนห์รือปรบัปรุงการปฎิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง 

2)  จดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยนาํเสนอเอกสารและขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี เช่น คู่มือ

กรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) รายงานการประชมุ

คณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายคณะกรรมการรวมทัง้

ขอ้มลูการดาํเนินธุรกิจและการจดัการผลการดาํเนินงานและส่งเสริมใหก้รรมการเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
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ปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการเพ่ือเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะกรรมการและการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท 

ใหด้ียิ่งขึน้ 

3)  สนบัสนุนการใหค้ณะกรรมการ และผูบ้รหิาร ร่วมเป็นวิทยากรในงานต่างๆ ซึ่งถือเป็นการพฒันากรรมการอีก

ทางหน่ึง 

 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บรษิัทกาํหนดนโยบายการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้

1.  การประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎหมาย และขอ้บังคับ โดยตอ้งมีกรรมการมา

ประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจึงเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 

หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชมุ 

2. ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดและการ

วินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมหีน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่

กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชมุออก

เสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

3. การประชมุคณะกรรมการบรษิัทตามปกติใหจ้ดัขึน้อย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ โดยใหป้ระธานกรรมการเป็นผูเ้รียก

ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจาํเป็น กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจรอ้งขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม

กรรมการบรษิัท ในกรณีเชน่ว่านี ้ใหป้ระธานกรรมการกาํหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

นอกจากนีใ้นแต่ละปี จะตอ้งมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 1 ครัง้ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม

ประชมุดว้ย 

4. ใหป้ระธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้าํหนดวนั เวลาและสถานท่ีใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งสถานท่ีท่ีประชุมนัน้อาจกาํหนดเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังาน

ใหญ่ของบริษัทหรือจังหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หากประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้

กาํหนดสถานท่ีท่ีประชมุ ใหใ้ชส้ถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิัทเป็นสถานท่ีประชมุ 

5. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบรษิัท ใหป้ระธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุโดย

ทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือส่งมอบใหแ้ก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชมุไปยงักรรมการ 

ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่กรณีจาํเป็นรีบด่วน เพ่ือรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวธีิ

อ่ืน หรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

โดยในปี 2564 บรษิัทมีการประชมุคณะกรรมการบรษิทัรวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ ซึ่งเป็นการประชมุกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร

จาํนวน 1 ครัง้ ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 โดยการจดัประชุมในปี 2564 เป็นจัดการประชุมท่ีสาํนักงานใหญ่ของบรษิัท และ/ 

หรือการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(เน่ืองจากสถานการณแ์พรร่ะบาดโรคโควิด-19 ยงัคงรุนแรง) ซึ่งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

บรษิัท หมวดท่ี 9 “ขอ้ 61. บรษิทัอาจกาํหนดใหจ้ดัประชมุคณะกรรมการหรือการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดย

การดาํเนินการจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนดและตามมาตรฐาน

การรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย” โดยมีสถิตการเขา้รว่มประชมุดงันี ้ 
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สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564 ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2564 

รายชื่อ 

การประชุมคณะกรรมการ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาฯ 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 

กรรมการ 

บริหาร 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง 8/8 6/6 - - - 

2. นายสรุชัย ชมภไูพสร 8/8 6/6 3/3 4/4 - 

3. นายปรีชา บณุยกิดา 8/8 6/6 3/3 4/4 - 

4. นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย์/1 4/4 3/3 - 2/2 - 
 

     5. นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา 7/8 - - - - 

6. นายยทุธพงศ ์มา 6/8 - - - - 

7. นายเอกภิสิทธ ์สทุธิกลุพานิช 8/8 - - - - 

8. นายจกัรพงษ์ จักราจุฑาธิบด์ิ/2 7/7 - 3/3 - 11/11 

9. นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบด์ิ/2 7/7 - - - 11/11 

10. นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย/2 7/7 - - 4/4 11/11 

11. นางสาวกมลรตัน ์มงคลครุธ/2 7/7 - - - 11/11 

หมายเหตุ  กรณีกรรมการมิไดเ้ขา้ร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามขอ้มูลที่ปรากฏดงัตาราง                
ขา้งตน้ เนื่องจากมีเหตจุาํเป็น กรรมการที่มิไดเ้ข ํา้รว่มประชมุจะไดแ้จง้ ลาการประชมุลว่งหนํา้ทกุครัง้   

 /1 ในระหว่างปี นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย ์ไดแ้จง้ความประสงคข์อลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตวั โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2564 เป็นตน้ไป โดยเขา้
รว่มการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้ 5/5 ครัง้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม 
เพ่ือแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท แทนตาํแหน่งที่ว่างลงดงักล่าว 

 /2 มีการประชมุระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 1 ครัง้  

 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ไดม้ีการกาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยไวล่้วงหนา้

ตลอดทัง้ปีและแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบตัง้แต่ตน้ปีเพ่ือวางแผนเขา้ร่วมประชุม โดยในปี 2565 มีกาํหนดตารางการประชุม

ดงันี ้

 

คร้ังที ่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

1/2565 31 มกราคม 2565    

2/2565 28 กมุภาพนัธ ์2565 28 กมุภาพนัธ ์2565 28 กมุภาพนัธ ์2565 28 กมุภาพนัธ ์2565 

3/2565 13 พฤษภาคม 2565 13 พฤษภาคม 2565 
 

12 พฤษภาคม 2565 

4/2565 10 สิงหาคม 2565 10 สิงหาคม 2565   9 สิงหาคม 2565 
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คร้ังที ่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

5/2565 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565  11 พฤศจิกายน 2565 

6/2565 9 ธันวาคม 2565 การจดัประชมุ

ระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

    

7/2565 9 ธันวาคม 2565       

หมายเหต ุ ตารางการประชมุอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการชดุต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายชื่อกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง รวม 

ค่าเบีย้ 

ประชมุ/1 

ค่าตาํแหน่ง 

รายเดือน 

โบนัส

กรรมการ 

ค่าเบีย้ 

ประชมุ/1 

ค่าตาํแหน่ง 

รายเดือน 

ค่าเบีย้ 

ประชมุ/1 

ค่าเบีย้ 

ประชมุ/1 
 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง 165,000 528,000 250,000 33,000 165,000 - - 1,141,000 

2. นายสรุชยั ชมภไูพสร 132,000 264,000 190,000 33,000 132,000 16,500 22,000 789,500 

3. นายปรีชา บณุยกิดา 132,000 264,000 190,000 33,000 132,000 16,500 22,000 789,500 

4. นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา 115,500 264,000 150,000 - - - - 529,500 

5. นายยทุธพงศ ์มา/2 - - - - - - - - 

6. นายเอกภิสิทธ์ิ  สทุธิกลุพานิช/2 - - - - - - - - 

7. นายจกัรพงษ ์จกัราจฑุาธิบด์ิ  115,500 264,000 150,000 - - 16,500 - 546,000 

8. นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย 115,500 264,000 150,000 - - - 22,000 551,500 

9. นางสาวพิมพอ์มุา  

จกัราจฑุาธิบด์ิ  

115,500 264,000 150,000 - - - - 529,500 

10. นางสาวกมลรตัน ์มงคลครุธ 115,500 264,000 150,000 - - - - 529,500 

นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย์/3 66,000 110,000 190,000 16,500 55,000 - 11,000 448,500 

รวม 1,072,500 2,486,000 1,570,000 115,500 484,000 49,500 77,000 5,854,000 

หมายเหต ุ /1 ค่าเบีย้ประชมุจ่ายเป็นรายครัง้ และเฉพาะที่มีการเขา้รว่มประชมุ 

 /2   เป็นกรรมการของบริษัทย่อย โดยไม่ไดร้บัค่าตอบแทนใดๆ 
 /3 ในระหว่างปี นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย ์ไดแ้จง้ความประสงคข์อลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดย

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ แทน

ตาํแหน่งที่ว่างลงดงักล่าว 
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 (2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

ในปี 2564 บริษัทจัดทาํประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ในวงเงินความคุม้ครอง 150,000,000 บาท                   

ค่าเบีย้ประกนัภยั 161,142  บาท (สิน้สดุความคุม้ครองวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 เวลา 00.01 น.) 

 

8.1.3 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บรษิัท มีการบรหิารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ดงันัน้ การตดัสินใจของบรษิัท ในการเขา้ลงทนุในธุรกิจต่างๆ นอกจากบรษิัท จะคาํนึงถึงผลตอบแทนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภาค

ส่วนท่ีจะไดร้บัจากการลงทุนในธุรกิจดงักล่าวแลว้ การดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์็เป็นอีกปัจจยัท่ีบรษิัท ใหค้วามสาํคญั ดว้ยตระหนกัว่าเป็น

การควบคุมและกลไกท่ีจะนาํไปสู่การกาํกับดูแลกิจการท่ีไปลงทุนรวมถึงการมีระบบบริหารจัดการท่ีโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได ้โดยบริษัท ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรบัผิดชอบการดาํเนินงาน ตลอดจน

กาํหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการท่ีบริษัท เขา้ไปลงทุนนัน้ไดอ้ย่างสมบูรณ ์เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท อีกทัง้ 

สามารถติดตามการบรหิารงานของกิจการดงักล่าวเพ่ือดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงนิลงทนุของบรษิทั ได ้มาตรการในการกาํกบั

ดแูลกิจการดงักล่าวนีจ้ะเพ่ิมมลูค่าและความเชื่อมั่นใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัท ว่าธุรกิจท่ีบรษิัท เขา้ลงทนุนัน้จะดาํเนินการ

ไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  

ดงันัน้ บริษัท จึงไดก้าํหนดนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัท

ดงักล่าวฉบบันี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่มตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ รวมทัง้แนวทาง

การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ มสีาระสาํคญัดงันี ้

นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท มีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัท  

เห็นว่าจะก่อใหเ้กิดประโยชนร์่วมเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการหารายได ้และเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรของบริษัท ทัง้นีบ้รษิัท

จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กาํไรท่ีคาดว่าจะไดร้บั ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของบริษัท ก่อนการ

ตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) และบริษัท จะแต่งตัง้ ตวัแทนของบรษิัท ท่ีมีคุณสมบตัิ และ

ประสบการณ ์เพ่ือเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในบริษัทนัน้ ๆ เพ่ือกาํหนดนโยบายท่ีสาํคญั และกาํกับดูแลการดาํเนินงานของ

บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มดงักล่าว 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1) บริษัท กาํหนดแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยและ

บรษิัทรว่ม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม อีกทัง้เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามแนวทางการกาํกับ

ดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และของ

ผูถื้อหุน้อ่ืนโดยรวม 

2) บริษัท กาํหนดโครงสรา้งการบริหารจดัการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือสามารถควบคุมดูแลการจดัการ 

และรบัผิดชอบการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท รวมทัง้มีมาตรการในการ

ติดตามการบรหิารงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มเพ่ือดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษิัท 
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 2.1 การเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

 บริษัทจะส่งบุคคลท่ีไดร้บัมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทเขา้เป็นกรรมการของบรษิัท

ย่อยและบริษัทร่วมอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้โดยกาํหนดใหก้รรมการท่ีเสนอ

ชื่อนีม้ีคุณสมบตัิบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท 

 2.2 ขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

 กรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ตามมติเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษิัทใหด้าํรงตาํแหน่งในบริษัท

ย่อยและบรษิัทรว่มนัน้มีขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้

 2.2.1   กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามแต่ ท่ี

คณะกรรมการบรษิัทของบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มนัน้จะกาํหนด 

 กรรมการของบริษัทย่อยมีดุลพินิจในการพิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบรษิัท

ย่อยในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารจดัการทั่วไปและการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยไดต้ามแต่ท่ีกรรมการและผูบ้รหิาร

ของบรษิัทย่อยจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทย่อยและบรษิัท 

 อย่างไรก็ตามการพิจารณาและออกเสียงในเ ร่ืองต่างๆดังต่อไปนี้ถือเป็นเ ร่ืองสําคัญบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยไม่สามารถใชดุ้ลพินิจของตนในการพิจารณา

และออกเสียงเร่ืองเหล่านี้ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้หากแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการของบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท (แลว้แต่กรณี) เสียก่อน 

 ก.  ก า ร พิ จ าร ณาเ ก่ีย วกับ การ ทํา ร ายก ารกับบุคคล ท่ี เ ก่ียว โย งกันข อง บริษัทย่ อยทั้ ง นี ้

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 

จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัพ.ศ. 2546และประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 รวมถึงฉบบัท่ีมีการ

แก้ไขเพ่ิมเติมเร่ืองหลักเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันรวมถึงฉบับท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ("ประกาศรายการ 

ทีเ่กี่ยวโยงกัน")  

 ข.  การพิจารณาเก่ียวกับการทาํรายการได้มาจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งนี ้ตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ีทจ. 20/2551รวมถึงฉบบัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม

เร่ืองหลักเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนัยสาํคัญท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นรวมถึงฉบับท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม ("ประกาศการได้มาจาํหน่ายไปฯ")  
 ค.  การพิจารณาเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีมีความสาํคญัตามขอ้ 2.2.4 ขอ้ 2.2.5 และ ขอ้ 2.2.6 

 2.2.2 กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตอ้งปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบความระมดัระวงั

และความซื่อสตัยส์จุริตรวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มตลอดจน

มติคณะกรรมการมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งนโยบายคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีมติอนุมตัิตามท่ี

คณะกรรมการของบรษิัทกาํหนด 

 2.2.3 กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

การทาํรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยตลอดจนการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนัยสาํคัญใหแ้ก่บริษัททราบโดย

ครบถว้นถูกตอ้งและภายในกาํหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษัทกาํหนดอน่ึงการทาํรายการระหว่างกันการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญัใหพิ้จารณาตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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 2.2.4 นอกเหนือจากการทาํรายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือประกาศการไดม้าจาํหน่าย

ไปฯดงักล่าวขา้งตน้การทาํรายการดงัต่อไปนีถื้อเป็นรายการท่ีมีความสาํคญับริษัทย่อยมีหนา้ท่ีตอ้งนาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัการ

ทํารายการต่อบริษัทและจะต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนท่ีจะมีการประชุม

คณะกรรมการของบรษิัทย่อยเพ่ือพิจารณาเร่ืองสาํคญัดงัต่อไปนีอี้กทัง้กรรมการซึ่งบรษิัทแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งในบรษิัทย่อย

จะออกเสียงในเร่ืองดงัต่อไปนีไ้ปในทางใดนัน้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบรษิัทก่อน 

 (1)  การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าอาํนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารของ

บริษัทในการอนุมตัิรายจ่ายต่างๆรวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งซึ่งเป็นสาระสาํคญัท่ีมีต่อผูท่ี้ก่อความเสียหายแก่บริษัท

ย่อย 

 (2)  การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

 (3)  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืนในสดัส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัมาเป็นของบรษิัทย่อย 

 (4)  การเขา้ทาํแกไ้ขหรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

เป็นสาระสาํคญัการมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัย่อยหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

 (5)  การเช่าหรือใหเ้ช่าซือ้กิจการหรือทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั 

 (6)  การกู้ยืมการให้กู้ยืมเงินการให้สินเชื่อการคํา้ประกันการทาํนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยใหต้อ้ง

รบัภาระทางการเงินเพ่ิมขึน้อย่างมีสาระสาํคญัในกรณีท่ีบุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบตัิการชาํระหนีไ้ด้

หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บคุคลอ่ืนและมิใช่ธุรกิจปกติของบรษิัทย่อย 

 (7)  การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปีและเงินปันผลระหว่างกาล (หากจะพึงมี) ของบรษิัทย่อย 

 (8)  การเลิกกิจการของบริษัทย่อยทัง้นีต้อ้งเป็นกรณีท่ีเมื่อคาํนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยท่ีเลิก

นัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศการไดม้าจาํหน่ายไปฯแลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการ

พิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษิัท 

 (9)  การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อย 

 2.2.5 เร่ืองดงัต่อไปนีเ้ป็นรายการสาํคญัซึ่งบริษัทย่อยจะตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของ

บรษิัทก่อน 

 (1)  กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทาํรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทย่อยหรือรายการท่ี

เก่ียวกับการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทย่อยโดยนาํหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว้ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย  ์(แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมทั้งนี ้

ตอ้งเป็นกรณีท่ีเมื่อคาํนวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทาํรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์

ดงักล่าวแลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทตามหลกัเกณฑด์งักล่าวดว้ย 

 (2)  การเพ่ิมทนุโดยการออกหุน้เพ่ิมทนุของบรษิัทย่อยและการจดัสรรหุน้รวมทัง้การลดทนุจดทะเบียน

ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้อันจะเป็นผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มของบริษัทใน

บริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆลดลงมากกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ10 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษัทย่อยนัน้หรือเป็นผลให้

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษัททัง้ทางตรงและทางออ้มในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆลดลงเหลือนอ้ยกว่ารอ้ยละหา้สิบของทุน            

จดทะเบียนชาํระแลว้ของบรษิัทย่อยนัน้ 
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 (3)  การดาํเนินการอ่ืนใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมใน

บริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆลดลงมากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ10ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษัทย่อยหรือเป็นผลให้

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษัททัง้ทางตรงและทางออ้มในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ารอ้ยละหา้สิบของ ทุน

จดทะเบียนชาํระแลว้ของบรษิัทย่อย 

 (4)  การเลิกกิจการของบริษัทย่อยทัง้นีต้อ้งเป็นกรณีท่ีเมื่อคาํนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยท่ีเลิก

นั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทโดยนําหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นมาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลมและตอ้งเป็น

กรณีท่ีเมื่อคาํนวณขนาดของรายการท่ีบรษิัทย่อยเขา้ทาํรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบรษิัทแลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการ

พิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

 2.2.6 นอกจากรายการตามขอ้ 2.2.4 และขอ้ 2.2.5 แลว้หากบริษัทย่อยจะเขา้ทาํรายการอ่ืนใดท่ีมิใช่

รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและ/หรือเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาํคญัรายการดงักล่าวตอ้ง

ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทก่อนทั้งนีใ้หพิ้จารณาดาํเนินการตามขนาดรายการท่ี

คาํนวณไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศการไดม้าจาํหน่ายไปฯ 

3) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยตอ้งเปิดเผยและนาํส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งในส่วนท่ี

เก่ียวข้องกับการดาํเนินธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีอาจคาดหมายไดว้่าจะก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใด 

(Conflict of Interest) กับบริษัท และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ท่ีคณะกรรมการของบริษัทย่อย

มอบหมายภายในกําหนดเวลาท่ีบริษัทย่อยกําหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดังกล่าวให้

คณะกรรมการของบรษิัท ทราบภายในกาํหนดเวลาท่ีบรษิัท กาํหนด เพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนุมตัิใดๆ 

ซึ่งการพิจารณานัน้จะคาํนึงถึงประโยชนโ์ดยรวมของบรษิัทย่อยและของบรษิัท เป็นสาํคญั 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน ์

4) กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยรวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าว มีหนา้ท่ีแจง้ให้

คณะกรรมการของบรษิัทย่อย ทราบถึงความสมัพนัธ ์และการทาํธุรกรรมกบับรษิทัย่อยในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดย

คณะกรรมการบรษิัทยอ่ยมีหนา้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่าวใหแ้กบ่รษิัท ทราบ 

อน่ึง การกระทาํดังต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษัทย่อยไดร้บั

ประโยชนท์างการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตใุหบ้รษิัทย่อยไดร้บัความเสียหาย ใหส้นันิษฐานว่าเป็นการ

กระทาํท่ีขดัหรือแยง้กบัประโยชนข์องบรษิัทย่อยอย่างมีนยัสาํคญั 

(ก) การกระทาํธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษัทย่อย 

โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มลูบรษิัท และบรษิัทยอ่ยท่ีล่วงรูม้า เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ หรือ 

(ค) การใชท้รพัยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือ

หลกัปฏิบตัิทั่วไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

5) บริษัทย่อยตอ้งนาํส่งขอ้มลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวดว้ยการดาํเนินงานใหก้ับบริษัท เมื่อไดร้บัการรอ้งขอตามความ

เหมาะสม 
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6) กรณีท่ีบริษัท ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยสําคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี ้แจง และ/หรือ นําส่งเอกสาร 

เพ่ือประกอบการพิจารณาของบรษิัท ได ้

7) หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูร้บัมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใชข้อ้มูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อย ทั้งท่ีไดม้าจากการกระทาํตามหนา้ท่ีหรือ

ในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัสาํคัญต่อบริษัท และบริษัทย่อย เพ่ือประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้มและไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

8) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อยจะกระทาํธุรกรรมกับบริษัทย่อยไดต้่อเมื่อ

ธุรกรรมดงักล่าวไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัท หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ตามแต่ขนาดรายการท่ีคาํนวณได้

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้เวน้แต่เป็นการทาํธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะ

เดียวกบัท่ีวิญ�ชูนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลใน

การท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไดร้บัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการของบรษิัท หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบรษิัท อนมุตัิไวแ้ลว้ 

นโยบายการควบคุมด้านการเงนิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1.  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหนา้ท่ีนาํส่งผลการดาํเนินงานรายเดือนและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดย

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนขอ้มลูประกอบการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหก้บั

บริษัท พรอ้มยินยอมใหบ้ริษัท ใชข้อ้มูลดังกล่าวนั้น เพ่ือประกอบการจัดทาํงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของ

บรษิัท ประจาํไตรมาสหรือประจาํปีนัน้แลว้แตก่รณี 

2.  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหนา้ท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนัยสาํคญัต่อบริษัท เมื่อตรวจพบ หรือ

ไดร้บัการรอ้งขอจากบรษิัท ใหด้าํเนินการตรวจสอบและรายงาน 

 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัตติามนโยบายและแนวทางปฏิบตัใินการกาํกับดูแลกิจการ 

บรษิัทใหค้วามสาํคญัในในเร่ืองการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยไดม้ีการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งไว้

ในนโยบายการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบรษิัท พรอ้มทัง้ส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบตัิอย่างแทจ้ริงเพ่ือสรา้ง

ความเชื่อมั่นตอ่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัปฏิบตัิตามท่ีกาํหนดในคูม่ือ

จรรยาบรรณของกลุ่มบรษิัทอย่างเครง่ครดั  ซึ่งในปีท่ีผ่านมา บรษิัทและบรษิัทย่อยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อ

การดาํเนินธุรกิจของ บรษิัทอย่างมีนยัสาํคญั และท่ีมีผลกระทบดา้นลบอนัอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรพัยข์องบรษิัทหรือบริษัท

ย่อยท่ีมีจาํนวนสงูกว่า รอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตลอดจนไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีมิได้

เกดิจากการประกอบธุรกิจ โดยปกติของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

บริษัทไดม้ีการติดตามในอีก 4 ประเด็น เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิตามการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยสามารถติดตามผล

การปฏิบตัิตามนโยบาย ดงันี ้

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บริษัทไดก้าําหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือผลประโยชนส์งูสดุของ

บริษัท กรณีท่ีบุคคลใด มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวข้องในรายการท่ีพิจารณา บุคคลดังกล่าวจะตอ้งแจ้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบใหร้บัทราบและไม่ร่วมพิจารณา การทาําธุรกรรมดงักล่าว ในรอบปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทไดต้รวจสอบกรณีท่ีอาจ
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ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และไม่พบการกระทาําใด ท่ีขดัแยง้กบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ามท่ี

บรษิัทกาําหนด  

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน ์

บริษัทไดก้าําหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน ์เพ่ือป้องกันการนาําขอ้มลูไปใช้

เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ของบริษัท โดยหา้มกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง และบุคคลภายในอ่ืนนาํขอ้มลูงบการเงนิหรือขอ้มลู

อ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ท่ีทราบเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง ตลอดจนหา้ม

ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีขอ้มลูดงักล่าวของบรษิัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อผูล้งทนุ และ 24 ชั่วโมง

ภายหลงัจากขอ้มลูดงักล่าวของบรษิัทฯ /กลุ่มบรษิัทเผยแพรต่่อผูล้งทุน (48 ชั่วโมงภายหลงัจากขอ้มลูดงักล่าวของบรษิัทฯ /กลุ่ม

บริษัทเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนในกรณีท่ีข้อมูลมีความซับซอ้นมาก) โดยจะมีการแจง้เตือนการห้ามใชข้้อมูลภายในเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชนไ์ปยงัอีเมลข์องบคุคลภายในทกุครัง้ก่อนการประกาศงบการเงิน 30 วนั ทัง้นี ้จากการตรวจสอบพบว่ามกีารปฏิบตัิ

ถกูตอ้งครบถว้น ไม่มีการนาํขอ้มลูภายในไปใชเ้พ่ือแสวงหาผลประโยชน ์
การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชั่น 

บรษิัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรปัชั่น และไดร้บัมติจากท่ีประชมุคณะกรรมการแนว

ร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย ประจาํไตรมาส 1/2564 ใหก้ารรบัรองเป็น “สมาชิกของแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชัน 

ของภาคเอกชนไทย” ตัง้แต่วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564  

บริษัทให้ความสาํคัญในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานดว้ยความซื่อสัตย ์โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้มีความรบัผิดชอบและระมดัระวงัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารกากบัดแูลกิจการท่ีดีและ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทไดจ้ดัทานโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีชดัเจนในการ

ดาํเนินธุรกิจและพฒันาสู่องคก์รแห่งความยั่งยืน ทัง้นี ้บริษัทาํมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบและมีความมุ่งมั่นใหท้กุ

คนในองคก์รและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจและถือปฏิบตัิเพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นกับทกุกิจกรรมทางธุรกิจ

ของบรษิัทาํ โดยใหถื้อปฏิบตัิดงันี ้  

1. บริษัทไม่กระทาํและ/หรือไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคให้แก่พรรค

การเมือง รวมถึงการใหข้องขวญัทางธุรกิจ บรษิัทจะดาํเนินการดว้ยความโปรง่ใส ชีแ้จงและตรวจสอบได ้

2. ส่งเสริมการสรา้งจิตสาํนึก และค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานใหป้ฏิบตัิตามกฎหมาย ประกาศและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. หา้มกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยอมรบักระทาํการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รบัทรพัยสิ์น 

หรือผลประโยชนใ์ดจากหน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานเอกชน เพ่ือจูงใจหรือกระทาํการผิดกฎหมาย รวมถึง การใชต้าํแหน่ง

หนา้ท่ีและ/หรือนาํขอ้มลูของบรษิทัไปแสวงหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น  

4. จดัใหม้ีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปรง่ใสลถกูตอ้ง มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม เพ่ือป้องกันมิใหเ้กิดหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริตและ

คอรร์ปัชั่น 

5. กาํหนดใหม้ีการสอบทานตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นอย่างสมํ่าเสมอตลอดจนการทบทวน  

แนวทางการปฏิบตัิ และขก้าํหนดในการดาํเนินการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

6. จดัใหม้ีช่องทางในการส่ือสารเพ่ือใหผู้แ้จง้เบาะแสสามารถท่ีจะแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั โดยใหค้วามมั่นใจว่า 

ผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครอง 

โดยในปีท่ีผ่านมาไม่พบการรอ้งเรียน แจง้เบาะแส หรือการกระทาํใดท่ีเป็นการทจุรติคอรปัชั่น 
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การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

บริษัทไดจ้ัดให้มีช่องทางรับข้อรอ้งเรียน กระทาําท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริตและคอรร์ัปชั่นหรือการกระทาํท่ผิด

กฎหมาย เพ่ือนาํไปสูก่ารพฒันา / ฝึกอบรม / แกไ้ข / ปรบัปรุงดา้นบรหิารจดัการ และตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ ดงันี ้

1.  ช่องทางอีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี auditcommittee@jknglobal.com   

2.  ช่องทางอีเมลข์องเลขานุการบริษัทท่ี comsec@jknglobal.com หรือ ส่งผ่านไปรษณียถ์ึงเลขานุการบริษัท 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลยา หมู่ 1 ตาํบล   

ทรงคนอง อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73210 

3.  ช่องทาง เว็บไซตข์องบรษิัทฯ หวัขอ้ “แจง้เบาะแสหรือรอ้งเรียนทจุรติ” 

ขัน้ตอนการดําเนินการสืบสวน  

1. เลขานกุารบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบในการรวบรวมเอกสารท่ีรบัจากช่องทางดงักล่าวเพ่ือสรุปขอ้เสนอและประเด็น

ต่างๆ ทัง้หมดเพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ยกเวน้เป็นจดหมายท่ีส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถกู

จดัส่งไปยงัคณะกรรมาตรวจสอบโดยตรง 

2. เมื่อไดร้บัขอ้มลูการแจง้เบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูก้ลั่นกรอง สืบสวนขอ้เท็จจรงิ ทัง้นี ้อาจมีการ

พิจารณารว่มกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ผูบ้รหิารระดบัสงู ตามแต่ดลุยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ระหว่างการสืบสวนขอ้เท็จจริงคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายใหต้วัแทนระดบับริหารแจง้ผลความ

คืบหนา้เป็นระยะใหก้บัผูแ้จง้เบาะแส หรือ ผูร้อ้งเรียนไดท้ราบ 

4. หากการสืบสวนขอ้เท็จจรงิแลว้พบว่าขอ้มลูหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตอุนัควรเชื่อไดว้่าผูท่ี้ถกูกล่าวหาไดก้ระทาํการ

ทุจริตจริง บริษัทจะใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหาไดร้บัทราบขอ้กล่าวหาและใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหาพิสจูนต์นเอง โดยการ

หาขอ้มูลหรือหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการกระทาํอันทุจริตตามท่ีไดถู้ก

กล่าวหา 

ทัง้นี ้โทษทางวินยัตามระเบียบของบรษิัทและคาํตดัสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถืออนัเป็นสิน้สดุ 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

1. เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูท่ีกระทาํโดยเจตนา สจุริต บริษัท จะปกปิดชื่อ ท่ีอยู่หรือ 

ขอ้มลูใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หข้อ้มลูได ้และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไว้

เป็นความลบั โดยจาํกดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเร่ืองรอ้งเรียนเท่านัน้ ท่ีสามารถ

เขา้ถึงขอ้มลูดงักล่าวได ้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีในการใชดุ้ลยพินิจสั่งการตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือ                

ผูร้อ้งเรียน พยาน และบคุคลท่ีใหข้อ้มลูในการสืบสวนหาขอ้เท็จจรงิ ไม่ใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้น อนัตรายใด หรือ

ความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ขอ้มูล โดยสามารถ

มอบหมายใหก้ับประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ผูบ้ริหารระดบัสงูคนใด คนหน่ึง ทาํหนา้ท่ีแทนในการใชด้ลุยพินิจสั่ง

การคุม้ครองความปลอดภยัของผูแ้จง้เบาะแส หรือ ผูร้อ้งเรียน พยาน และบุคคลท่ีใหข้อ้มลูได ้โดยผูบ้ริหารท่ี

ไดร้บัมอบหมาย ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีไดร้บัแจง้เบาะแส หรือ รอ้งเรียน ทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม 

เช่น ผูถ้กูกล่าวหา เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนโดยตรง 

3. ในกรณีท่ีมีการรอ้งเรียนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ ผูบ้ริหารระดบัสงู คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผูท้าํ

หนา้ท่ีในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน พยาน และบุคคลท่ีใหข้อ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง 
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ไม่ใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้น อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน การเป็น

พยานหรือการใหข้อ้มลู โดยขอใหผู้ร้อ้งเรียนส่งเร่ืองรอ้งเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

4. ผูท่ี้ไดร้บัขอ้มูลจากการปฏิบัติหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองรอ้งเรียนทุกคน มีหนา้ท่ีเก็บรกัษา ขอ้มลู ขอ้รอ้งเรียน

และเอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลอ่ืนท่ีไม่มหีนา้ท่ี

เก่ียวขอ้งโดยเด็ดขาด เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด 
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8.2 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าที่ข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย  จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระ 3 ท่าน ท่ีมีคุณสมบตัิตามขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบตัิท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท โดย

มีรายนามและการเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้ 

 

หมายเหต ุ - กรรมการตรวจสอบลาํดบัที่ 2 - 3  เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นบญัชีและ

การเงินเพียงพอที่จะทาํหนา้ที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท 

 - ในระหว่างปี นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย ์ไดแ้จง้ความประสงคข์อลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตวั โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นตน้ไป โดยเขา้ร่วม

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 3/3 ครัง้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม 

เพ่ือแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท แทนตาํแหน่งที่ว่างลงดงักล่าว 

และมี นางอมุาพร  ภเูวียงแกว้ หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งระบไุวใ้น

นโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ท่ีกําหนดขอบเขต หน้าท่ีและความ

รับผิดชอบ และระเบียบบริษัทฯ ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยอย่างครบถว้น ไดแ้ก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายใน กาํกับดแูลงานตรวจสอบภายใน 

รายการระหว่างกนั การบริหารความเส่ียง การปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ การ

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี และมีการประเมินตนเองกับการปฏิบัติหน้าท่ีประจําปี  โดยในปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จาํนวน 6 ครัง้ ร่วมกับผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน รวมถึงมีวาระการ

ประชมุเฉพาะผูส้อบบญัชีโดยไม่มีผูบ้รหิารเขา้รว่มประชมุดว้ย  ซึ่งสามารถสรุปสาระสาํคญัของงานท่ีปฏิบตัิไดด้งัต่อไปนี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2564 ของบริษัท และ               

บริษัทย่อย ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมตัิ รวมทั้งไดเ้ชิญผูส้อบบัญชีเขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ท่ีมีการพิจารณา           

งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินโดยสอบถามผูส้อบบัญชี           

ในเร่ืองความถูกตอ้ง ครบถว้น การปรบัปรุงรายการบัญชีท่ีสาํคญั ซึ่งผลกระทบต่องบการเงินความเพียงพอของของขอ้มลูท่ี

เปิดเผยไวใ้นงบการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

1. พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6 

2. นายสรุชยั  ชมภไูพสร กรรมการตรวจสอบ 6/6 

3. นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการตรวจสอบ 6/6 
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และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบั

ผู้สอบบัญชีว่างบการเงินมีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้                            

ยงัพิจารณาผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ รบัฟังคาํชีแ้จง ขอ้ตรวจพบ ความเห็น และ

ขอ้เสนอแนะของผูท่ี้รบัผิดชอบ 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการกาํกับดูแลงานตรวจสอบ

ภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานและกาํกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

ตรวจสอบภายใน โดยไดพิ้จารณาแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของ

บรษิัท และบรษิัทย่อย รวมถึงสอบทานผลการตรวจสอบภายใน รว่มกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีบรษิัทวา่จา้งจากภายนอก 

และหวัหนา้งานตรวจสอบภายในทกุไตรมาส เพ่ือก่อใหเ้กิดการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและ

เหมาะสม ตามวตัถุประสงคก์ารดาํเนินงาน โดยคาํนึงถึงการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร ใหม้ีการใชท้รพัยากรท่ีคุม้ค่าและ

ประหยดั ใหม้ีการดแูลรกัษาทรพัยสิ์นท่ีเหมาะสม และใหม้ีแนวทางการป้องกนัการเกิดทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยประเมินระบบการ

ควบคมุภายในตามแนวทางของสาํนกังาน ก.ล.ต.  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในมีความ

เพียงพอและเหมาะสม ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระสาํคญั 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณางบประมาณประจาํปีในการว่าจา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน             

มีการประเมินความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่พบขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระสาํคญั 
 

3. การพิจารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน หรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนข์องบริษัท โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ การปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นไป

เพ่ือประโยชนส์งูสดุต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดไว ้
 

4. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

  คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารไดใ้หค้วามสาํคัญและระมัดระวังต่อการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท 
ตลอดจนให้คาํแนะนาํและเสนอแนะเพ่ือนาํไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งนี ้บริษัท              
มีคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ทาํหนา้ท่ีในการประเมินและทบทวนความเส่ียง การจดัทาํแผนงานบรหิารจดัการความเส่ียง 
การควบคมุติดตามและประเมินผล ตลอดจนการรายงานการบรหิารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบรษิัท 

 

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลักทรพัยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนีจ้ากการรายงานของผูต้รวจสอบภายใน ผูบ้ริหาร และ

ผูส้อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคัญในเร่ืองการไม่ปฎิบัติตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6. การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และการเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน 

สถานะของผูส้อบบญัชี ขอ้จาํกดัท่ีมีสาระสาํคญั หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดม้ีการ

พบปะหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบัญชีของบริษัท เป็นประจาํทุกไตรมาส เพ่ือร่วมหารือเก่ียวกับการ

ตรวจสอบบญัช ีตลอดจนหารือปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบ และการหาแนวทางในการแกไ้ขประเด็นต่างๆ  

ทั้งนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 ไดพิ้จารณาอย่าง                

ถ่ีถว้น ทัง้ในเร่ืองของความเชี่ยวชาญ มาตรฐาน ในการทาํงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน แลว้ มีมติเห็นชอบในการ

พิจารณาคัด เ ลือกนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลข ท่ี  6838 และ /หรือ นางสาวโชติมา  

กิจศิรกร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 7318 และ/หรือ นางสาวชตุินนัท ์กอประเสริฐถาวร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 9201 

และ/หรือ นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8843 และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผูส้อบบัญชีรบั

อนุญาตเลขท่ี 9393 แห่งบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกัดเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

แห่งบรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท และบรษิัทย่อย ประจาํปี 2565 อีกวาระหน่ึง โดยมคี่าตอบแทน

การสอบบญัชีงบการเงินประจาํปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวมเป็นเงินจาํนวน 

1,450,000 บาท ลดลงจากท่ีไดร้บัการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เป็นจาํนวน 160,000 บาท โดยจะ

นาํเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ใหม้ีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม

กับการดาํเนินธุรกิจ การคาํนึงถึงความเส่ียงการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้เพ่ือใหร้ะบบบัญชีและ รายงานทาง

การเงินมีความถูกตอ้ง เชื่อถือได ้รวมทั้งใหม้ีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และไดร้ายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทแลว้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทาํและเปิดเผย

ขอ้มลูทางการเงินของบรษิทัฯ มีความถกูตอ้ง ครบถว้น เชื่อถือได ้และบรษิัทไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดต่างๆ ของหน่วยงานกาํกบั

ดแูล มีการบรหิารความเส่ียงเหมาะสม มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ ไม่พบรายการท่ีกระทบต่อบรษิัทท่ีเป็นสาระสาํคญั 

 

         

 

 (พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง) 

                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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8.3 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าที่ข่องคณะกรรมการชุุดย่อยอืน่ๆ 
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) ไดร้บัการแต่งตัง้

จากคณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

1 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการและการเขา้รว่มประชมุในรอบปี 2564 ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

1. นายสรุชยั  ชมภไูพสร ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 3/3 

2. นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 3/3 

3. นายจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบดิ ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 3/3 
 

 ในรอบปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ           

ท่ีระบไุวใ้นนโยบายของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณาเร่ืองสาํคญั ดงันี ้

1. พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมดัระวงั ก่อนเสนอความเห็นในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ี

ออกจากตาํแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมตัิต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 โดยบริษัทไดเ้ปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม ซึ่งไม่มี              

ผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอชื่อมายงับริษัท รวมถึงพิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกต่อ

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปแบบค่าตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุ และโบนสั

กรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบั

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ สภาวะเศรษฐกิจ และอา้งอิงกบัธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั  

3. พิจารณาและเสนอความเห็นในการกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหาร โดยพิจารณาใหม้ีความเหมาะสม อยู่ในระดบั

เดียวกบัอตุสาหกรรมและสงูเพียงพอท่ีจะดแูลรกัษาผูบ้รหิารท่ีมีคณุสมบตัิท่ีตอ้งการไวไ้ด ้

4.  พิจารณาคดัเลือกผูบ้ริหารระดบัสงู และกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีฝ่ายจดัการนาํเสนอ เพ่ือรองรบัการขยายงาน

ของบรษิัท และนาํเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

5.  กาํหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหาร

ระดบัสงู โดยนาํแนวทางจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัโครงสรา้งของคณะกรรมการและเสนอ

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพ่ือใช้ในการประเมินผลประจาํปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ

ผูบ้รหิารระดบัสงู 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดร้ายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจาํ โดย

ปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปรง่ใส เพ่ือประโยชนต์่อบรษิทั 

 
      (นายสรุชยั  ชมภไูพสร) 

         ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรษิัท ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบรหิารความเส่ียงองคก์ร ซึ่งมีส่วนสาํคญัท่ีจะสนบัสนนุใหธ้รุกจิ

ดาํเนินไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง และบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้จึงไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือกาํหนด

นโยบายการบรหิารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ใหข้อ้เสนอแนะมาตรการป้องกัน และวิธีบริหารความเส่ียงของ

องคก์รใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้และกาํกบัดแูล ติดตามผลการบรหิารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ 

โดย ณ วันท่ี 31 ธันาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน                   

2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน โดยมรีายนามกรรมการบรหิารความเส่ียงและการเขา้รว่มประชมุดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

1. นายปรีชา  บณุยกิดา ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 4/4 

2. นายสรุชยั  ชมภไูพสร กรรมการบรหิารความเส่ียง 4/4 

3. นางพิสมยั  ลิขิตอาํนวย กรรมการบรหิารความเส่ียง 4/4 

หมายเหต ุ -  ในระหว่างปี นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย ์ไดแ้จง้ความประสงคข์อลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตวั โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นตน้ไป โดยเขา้รว่มการ

ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้สิน้ 2/2 ครัง้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม 

เพ่ือแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท แทนตาํแหน่งที่ว่างลงดงักล่าว   
 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุป

รายละเอียดไดด้งันี ้

1. พิจารณาแผนบริหารความเส่ียงประจาํปีท่ีคณะทาํงานบริหารความเส่ียงไดท้าํการประเมินความเส่ียง และจดั

ระดบัความสาํคญัของความเส่ียงพรอ้มทัง้กาํหนดผลกระทบท่ีเกิดขึน้ และกาํหนดวิธีจดัการความเส่ียงนัน้ๆ ใหอ้ยู่ในระดบัท่ี

ยอมรบัไดห้รือลดโอกาสท่ีจะเกิดขึน้  

2. ติดตามและทบทวนการดาํเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเส่ียงภายใตน้โยบายและกรอบการบรหิาร 

ความเส่ียงท่ีกาํหนดไวเ้พ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทมีการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และรายงาน

การบรหิารความเส่ียงดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัท 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการกาํกับดแูล ติดตามผลการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างใกลช้ิด และทบทวน

ประเด็นความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ อนัจะส่งผลใหบ้ริษัท สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองและบรรลุเป้าหมายตามแผน

ธุรกิจท่ีกาํหนดไว ้ตลอดจนเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ีและเป็นการสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหก้บัองคก์รไดอ้ย่างยั่งยืน 

 

 

 

(นายปรีชา  บณุยกิดา) 

            ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  การควบคุมภายในและรายการระหว่าง

กัน 
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9.  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1    การควบคุมภายใน 

บรษิัทใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคมุภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏิบตัิการ ซึ่งจะช่วยใหก้ารดาํเนินงาน

ของบรษิัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไดม้ีการกาํหนดภาระหนา้ท่ี อาํนาจการอนมุตัิ และดาํเนินการของผูป้ฏิบตัิงาน และ

ผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงาน ผูต้ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน

เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม  โดยบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทาํหนา้ท่ีสอบ

ทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการ

ปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ละ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
 

  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในทุกปี ฝ่ายจดัการของบริษัทจะนาํแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสาํนกังาน กลต. ตาม

แนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring of the Tread way Commission) มาใชใ้นการประเมิน และนาํเสนอต่อ

ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิโดยจะมีการซกัถามขอ้มลูจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนาํเสนอ

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาต่อไป 

ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 2/2565 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 ไดม้ีการพิจารณาแบบประเมิน

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทประจาํปี 2564 ซึ่งไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และมี

การซกัถามขอ้มลูเพ่ิมเติมจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัททัง้ 

5 องคป์ระกอบ โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทให้ความสําคัญโดยได้ระบุในนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

(Corporate Governance) และนโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในการทาํงาน (Code of Conduct) โดยมีการ

ติดบอรด์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรบัทราบ นอกจากนี ้ในสัญญาการจา้งแรงงานของพนักงานแต่ละคน มีสัญญารกัษา

ความลบั ซึ่งพนกังานตอ้งปฏิบตัิตามและลงนามรบัทราบ  และใหค้วามสาํคญัต่อความซื่อตรงโดยไดร้ะบุในนโยบายเก่ียวกบั

จรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในการทาํงาน (Code of Conduct) นโยบายการเขา้ทาํรายการระหว่างกนั และนโยบายต่อตา้น

การทจุรติคอรปัชั่น (Anti-Corruption) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน  

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระในสัดส่วนรอ้ยละ 40 ของ

จาํนวนกรรมการบริษัททัง้หมด ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทาํหนา้ท่ี

กาํกับดูแล (Oversight) มีความรู ้ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ท่ีอย่างแทจ้ริง เช่น ไม่มี

ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท ไม่มีความสมัพนัธอ่ื์นใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชด้ลุยพินิจและปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระ 

ในจาํนวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ  

มีการกาํหนดโครงสรา้งองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลวุตัถุประสงคข์องบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้

ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหม้ีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีสาํคญั ซึ่ง
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ทาํใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ี

ชดัเจน  โครงสรา้งการจดัการของบริษัทประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการบรหิาร มีผูต้รวจ

สอบภายใน (รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ) 

มีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

และพนักงาน ใหค้วามสาํคญัต่อพนักงาน ส่งเสริมการพฒันาพนกังาน การพิจารณาผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ใหแ้ก่

พนกังานอย่างเหมาะสม มีการคดัเลือกบคุลากรใหเ้หมาะสมกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  มีการแบ่งขอบเขตหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบตามลาํดบับงัคบับญัชารวมถึงมีการทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของจาํนวนพนกังาน ไม่ใหม้ีการสรา้งแรง

กดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของบคุลากรแต่ละคน 

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

คณะกรรมการบรษิัทจดัใหม้ีนโยบายการบรหิารความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงพิจารณาแผน

บรหิารความเส่ียงประจาํปีท่ีคณะทาํงานบรหิารความเส่ียงซึ่งประกอบดว้ยผูบ้รหิารทกุสายงาน ไดท้าํการประเมินความเส่ียงซึ่ง

ครอบคลุมทุกประเภทความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และจัดระดับความสาํคัญของความเส่ียงพรอ้มทั้ง

กําหนดผลกระทบท่ีเกิดขึน้ และกําหนดวิธีจัดการความเส่ียงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือลดโอกาสท่ีจะเกิดขึน้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงยงัมีการติดตามและทบทวนการดาํเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเส่ียง

ภายใตน้โยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดไวเ้พ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าบรษิัทมีการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเป็น

ระบบและมปีระสิทธิภาพ และรายงานการบรหิารความเส่ียงดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัท 

3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

บริษัทมีการจัดทาํนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานไวค้รอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ไดแ้ก่ 

นโยบายเก่ียวกบัดา้นการเงิน เช่น นโยบายอาํนาจอนุมตัิรายการ (Table of Authority) นโยบายการเขา้ทาํรายการระหว่างกนั 

นโยบายการปิดบญัชีและแนวทางปฏิบตัิ ซึ่งไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีไวอ้ย่างชดัเจน รวมถึงไดก้าํหนดขนาดวงเงินและอาํนาจ

อนุมตัิของผูบ้ริหารแต่ละระดบัไวใ้นระเบียบอาํนาจอนุมตัิรายการ ตลอดจนมีการจดัทาํนโยบายการจดัซือ้จดัจา้ง และจดัทาํ

คู่มือการปฏิบตัิงานไวอ้ย่างครบถว้นซึ่งมีการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่ตลอดเวลา โดยมีการส่ือสารนโยบายและกระบวนการ

ปฏิบตัิงานใหแ้ก่พนกังานไดร้บัทราบ รวมถึงจดัใหม้ีการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานเพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะและความสามารถของ

พนกังานใหส้ามารถรองรบัการทาํงานตามแผนและนโยบายท่ีกาํหนดขึน้ และมีการสอบทานการปฏิบตัิงานในทุกระดบัอย่าง

สมํ่าเสมอทกุไตรมาส 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information & Communication) 

บริษัทจัดใหม้ีระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการตดัสินใจ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มลูอ่ืนๆ 

และระบบการส่ือสารขอ้มลูไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการใชน้โยบายการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไปเหมาะสมกบั

ธุรกิจ ซึ่งมีการรบัรองไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการส่ือสารข้อมูลภายในอย่างเหมาะสม เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประชุมผูบ้ริหาร โดยกาํหนดใหทุ้กหน่วยงานตอ้งจัดทาํรายงานผลการ

ดาํเนินงานใหผู้บ้ริหารรบัทราบอย่างสมํ่าเสมอ  นอกจากนีบ้ริษัทไดก้าํหนดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและ/หรือขอ้
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รอ้งเรียนของพนกังานภายในบริษัท ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น และกาํหนดใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลสรุปขอ้เสนอแนะท่ีได้

จากกล่องแสดงความคิดเห็นนาํเสนอผูบ้ริหาร ซึ่งรายละเอียดของผูแ้จง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนดังกล่าวจะถูกรกัษาไวเ้ป็น

ความลบัของบรษิัทเพ่ือคุม้ครองมิใหเ้กิดผลกระทบต่อผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรียนดงักล่าว ในทาํนองเดียวกนับรษิัทไดจ้ดัใหม้ีช่องทางใน

การส่ือสารขอ้มูลกับผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท และได้

มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท ทาํหนา้ท่ีส่ือสารขอ้มูลและรบัเร่ืองรอ้งเรียนจากผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอีกดว้ย โดย

สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) ไดท่ี้เมนู INVESTOR ในเว็บไซดข์อง

บรษิัท www.jknglobal.com คณะกรรมการบรษิัทไดก้าํหนดใหม้ีการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บขอ้มลู

ต่างๆ ของผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลับ โดยในเบือ้งตน้เลขานุการบริษัทจะทาํการรวบรวมสรุปเร่ืองดังกล่าวแลว้นาํเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลท่ีกระทบต่อบริษัท จะต้องนําเสนอให้

คณะกรรมการบรษิัท พิจารณาต่อไป 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทกาํหนดใหม้ีระบบการติดตามอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบ ใหเ้หมาะสมและทนัต่อ

เวลา รวมถึงกาํหนดใหม้ีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจาํทุก

ไตรมาส โดยจดัใหม้ีผูต้รวจสอบภายในทัง้จากภายในบริษัทและว่าจา้งจากภายนอกตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตาม

คู่มือการปฏิบตัิงานอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นีห้ากผูต้รวจสอบภายในพบจดุบกพร่องหรือจดุอ่อนดา้นระบบการควบคุมภายในของ

บรษิัทจะรายงานส่ิงท่ีตรวจพบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร รวมถึงผูบ้รหิารฝ่าย

งานท่ีมีการคน้พบจดุบกพรอ่งใหร้บัทราบ และติดตามใหม้ีการปรบัปรุงโดยเรว็ การปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั

มีความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบรหิารและฝ่ายงานต่างๆ ในบรษิัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

ขึน้ตรงและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

นอกจากนีบ้ริษัทกาํหนดว่าหากเกิดเหตุการณท์ุจริตอย่างรา้ยแรงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทาํท่ีผิดปกติ

อ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาํคัญ ผู้บริหารตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัท

รบัทราบโดยเรว็ เพ่ือรว่มกนัหาแนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสม  

9.1.2   ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย มีความเพียงพอและเหมาะสมไม่พบข้อบกพร่องที่่มี

นัยสาํคัญ 

ภายหลังประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ

เหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์โดยบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีบคุลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้มีระบบควบคมุ

ภายในในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการดาํเนินงานของบรษิัทใหส้ามารถป้องกันทรพัยสิ์นของบรษิัทจากการท่ีกรรมการหรือ

ผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกับบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั

อย่างเพียงพอแลว้ สาํหรบัการควบคมุภายในในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าบรษิัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแลว้

เช่นกัน นอกจากนี ้บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสาํคัญท่ีทาํให้กรรมการ ผู้สอบบัญชีและผู้มีอาํนาจตามกฎหมาย

สามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัควร 
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9.1.3 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานและกาํกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

ตรวจสอบภายใน โดยไดส้อบทานผลการตรวจสอบภายใน ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีบริษัทฯ ว่าจา้งจากภายนอก 

และหวัหนา้งานตรวจสอบภายในทกุไตรมาส เพ่ือก่อใหเ้กิดการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและ

เหมาะสม ตามวตัถุประสงคก์ารดาํเนินงาน โดยคาํนึงถึงการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร ใหม้ีการใชท้รพัยากรท่ีคุม้ค่าและ

ประหยดั ใหม้ีการดแูลรกัษาทรพัยสิ์นท่ีเหมาะสม และใหม้ีแนวทางการป้องกนัการเกิดทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยประเมินระบบการ

ควบคมุภายในตามแนวทางของสาํนกังาน ก.ล.ต.  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในมีความ

เพียงพอและเหมาะสม ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระสาํคญั 

 

9.1.4 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดาํรงตาํแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจาก

หน่วยงานภายนอก คือ บรษิัท อิมโปรวิส จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบระบบการควบคมุภายใน ตามแผนการตรวจสอบระบบควบคมุ

ภายในประจาํปีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรบัทราบแลว้ โดยมี

นายชรชั โลกิตถจริยา เป็นหวัหนา้ทีมงานตรวจสอบ และจดัใหม้ีฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตัง้

ให้นางอุมาพร ภูเวียงแกว้ เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหน้าท่ีประสานงานและติดตามการตรวจสอบภายในกับ            

ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนให้คาํแนะนําแก่หน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้ถูกตอ้งตาม

กระบวนการและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงใหค้าํแนะนาํการปรบัปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของระบบงานต่างๆ ใหเ้ป็น

ปัจจุบนั  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นผูม้ีความรู ้มีประสบการณ ์เป็นอย่างดี และมีความเหมาะสมในการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ี สาํหรบัรายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษิัทไดร้ะบไุวใ้นเอกสารแนบ 3 

 

9.1.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแตง่ตั้งและโยกย้าย ผู้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการสอบทานใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อย มีระบบควบคมุภายใน 

(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิผล และประชุมร่วมกับ

หัวหนา้ผูบ้ริหารงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจาํปี อตัรากาํลงัคน 

และทรพัยากรท่ีจาํเป็นในการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึง การพิจารณา

อนมุตัิทบทวนปรบัเปล่ียนแผนงานตรวจสอบภายในส่วนท่ีมีนยัสาํคญั 
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9.2 รายการระหว่างกัน 

กลุ่มบรษิัทมีนโยบายการทาํรายการระหว่างบรษิทัและบรษิัทย่อยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ัง้ใน

ปัจจบุนัและในอนาคตตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ ซึ่งรายการระหว่างกนัไดก้ระทาํอย่างยตุิธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติ

ธุรกิจการค้า  (Fair and at arms’ length) ของบริษัท  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณ ฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย

คณะกรรมการบรษิัทไดพิ้จารณาอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และมีความเห็น

ว่าการทาํรายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและไดค้าํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัทเป็นสาํคญั 

9.2.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

โดยรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกัน              

ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี  6 โดยสรุปรายการท่ีมีนัยสําคัญในรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี                          

31 ธันวาคม 2562  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งผ่านการให้ความเห็นจากท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 ไดด้งันี ้
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ชื่อผู้เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  

สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกนั / 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 2564 2563 2562 

1.  รายได้จากการขาย 

1. บริษัท  เจ เคเอ็น  โกลบอล           

ลิฟว่ิง เน็ตเวิรค์ จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น           

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น           

ผู้ ถื อ หุ้ น ราย ให ญ่ ใน กิ จ ก ารดั งก ล่ าว  แ ล ะ น าย จัก รพ งษ์                       

จกัราจฑุาธิบด ์เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

รายไดจ้ากการขาย

โฆษณา 

- 0.06 - เป็นการขายเวลาโฆษณ า ในราคา

ป ก ติ ต าม น โย บ าย ก ารข าย เวล า

โฆษณาใหก้บัคู่คา้ทั่วไปรายอื่น 

2. บริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์

บิวตี ้จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น                 

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น                

ผู้ ถื อ หุ้ น ราย ให ญ่ ใน กิ จ ก ารดั งก ล่ าว  แ ล ะ น าย จัก รพ งษ์                      

จกัราจฑุาธิบด ์เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

รายไดจ้ากการขาย

โฆษณา 

4.15 10.54 32.98 เป็นการขายเวลาโฆษณ า ในราคา

ป ก ติ ต าม น โย บ าย ก ารข าย เวล า

โฆษณาใหก้บัคู่คา้ทั่วไปรายอื่น 

3. บริษัท เจเคเอ็น คอนซูเมอร ์

โปรดกัส ์จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น                 

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น              

ผู้ ถื อ หุ้ น ราย ให ญ่ ใน กิ จ ก ารดั งก ล่ าว  แ ล ะ น าย จัก รพ งษ์                          

จกัราจฑุาธิบด ์เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

รายไดจ้ากการขาย

โฆษณา 

- 0.05 - เป็นการขายเวลาโฆษณ า ในราคา

ป ก ติ ต าม น โย บ าย ก ารข าย เวล า

โฆษณาใหก้บัคู่คา้ทั่วไปรายอื่น 

4. บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  จี เ นี ย ส              

แฟมิลี่ จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น                 

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น            

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในกิจการดังกล่าว และนางสาวพิมพ์อุมา                

จกัราจฑุาธิบด ์เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

รายไดจ้ากการขาย

โฆษณา 

- 0.04 - เป็นการขายเวลาโฆษณ า ในราคา

ป ก ติ ต าม น โย บ าย ก ารข าย เวล า

โฆษณาใหก้บัคู่คา้ทั่วไปรายอื่น 

5. บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช้อปป้ิง 

จาํกดั 

นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบด์ิ ซึ่งเป็น กรรมการผูม้อีาํนาจลง

นามและผูบ้รหิารของบรษิัท เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามใน

กิจการดงักล่าว 
  

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเวลา

ดาํเนินรายการ 

2.54 - - เป็นการขายเวลาโฆษณ า ในราคา

ป ก ติ ต าม น โย บ าย ก ารข าย เวล า

โฆษณาใหก้บัคู่คา้ทั่วไปรายอื่น 
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ตรวจสอบ 2564 2563 2562 

6. บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  ห ม่ี วอ ย 

จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น                    

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น                  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ในบริษัท เจเคเอ็น คอนซูเมอร ์โปรดักส ์จาํกัด 

และนายจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบด ์เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม

ในบริษัท เจเคเอ็น คอนซูเมอร ์โปรดักส์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น             

รายใหญ่ในกิจการดงักล่าว 

รายไดจ้ากการขาย

โฆษณา 

0.007 - - เป็นการขายเวลาโฆษณ า ในราคา

ป ก ติ ต าม น โย บ าย ก ารข าย เวล า

โฆษณาใหก้บัคู่คา้ทั่วไปรายอื่น 

7. บริษัท เจเคเอ็น  ทู ฟิต  ฟู้ ด 

จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น              

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น                

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษัท เจเคเอ็น คอนซูเมอร ์โปรดักส ์จาํกัด 

และนายจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบด ์เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม

ในบริษัท เจเคเอ็น คอนซูเมอร ์โปรดกัส ์จาํกัด ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ในกิจการดงักล่าว 

รายไดจ้ากการขาย

โฆษณา 

0.01 - - เป็นการขายเวลาโฆษณ า ในราคา

ป ก ติ ต าม น โย บ าย ก ารข าย เวล า

โฆษณาใหก้บัคู่คา้ทั่วไปรายอื่น 

8. บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ ์

(คาเฟ่ แอนน)์ จาํกดั 

นางอาํไพ จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นมารดาของนายจักรพงษ์ และ

นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ                  

ผูมี้อาํนาจลงนามและผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

และเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1.60 - - มีการจําหน่ายสินค้า ในราคาปกติ 

ตามนโยบายการขายสินค้าให้คู่ค้า

ทั่วไป 

รวมรายได้จากการขาย 8.31 10.69 32.98  

2. รายได้อื่น 

1. บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์

บิวตี ้จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น                

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น                

ผู้ ถื อ หุ้ น ราย ให ญ่ ใน กิ จ ก ารดั งก ล่ าว  แ ล ะ น าย จัก รพ งษ ์                       

จกัราจฑุาธิบด ์เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

รายไดอ้ื่น    0.03 - - ค่าใช้จ่ายการตลาด ซึ่งเป็นไปตาม

ราคาตลาด 
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2. บริษัท เจเคเอ็น  ทู ฟิต  ฟู้ ด 

จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น              

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น                

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษัท เจเคเอ็น คอนซูเมอร ์โปรดักส ์จาํกัด 

และนายจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบด ์เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม

ในบริษัท เจเคเอ็น คอนซูเมอร ์โปรดกัส ์จาํกัด ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ในกิจการดงักล่าว 

รายไดอ้ื่น - ค่าบรกิาร

บคุลากร 

0.03 - - เป็นค่าบริการบุคลากรในการทาํงาน

สาํนักงานต่างๆ เช่น ด้านบัญชี ด้าน

ทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย เป็น

ตน้ 

3. บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  ห ม่ี วอ ย 

จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น                    

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น                  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ในบริษัท เจเคเอ็น คอนซูเมอร ์โปรดักส ์จาํกัด 

และนายจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบด ์เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม

ในบริษัท เจเคเอ็น คอนซูเมอร ์โปรดักส์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น             

รายใหญ่ในกิจการดงักล่าว 

รายไดอ้ื่น - ค่าบรกิาร

บคุลากร 

0.03 - - เป็นค่าบริการบุคลากรในการทาํงาน

สาํนักงานต่างๆ เช่น ด้านบัญชี ด้าน

ท รัพ ย าก รบุ ค ค ล  ด้ าน ก ฎ ห ม า ย                

เป็นตน้ 

รวมรายได้อืน่ 0.09 - -  

3.  ค่าใช้จ่าย 

1. บรษิัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ 

จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น                  

ผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น     

ผู้ ถื อ หุ้ น ราย ให ญ่ ใน กิ จ ก ารดั งก ล่ าว  แ ล ะ น าย จัก รพ งษ์                    

จักราจุฑาธิบด์ และเป็นกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนามในกิจการ

ดงักล่าว 

ค่าเช่าพืน้ท่ีสาํนกังานและ

ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 

21.02 22.40 19.72 เช่าพืน้ท่ีเพ่ือใชเ้ป็นสถานประกอบการ

ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สัญญา

เช่าและบรกิารมีอาย ุ3 ปี 

โดยอัตราค่าเช่าเม่ือเทียบกับบริเวณ

ใกล้เคียงแล้ว มีความสมเหตุสมผล     

ทัง้ในดา้นขนาดพืน้ท่ี ภาพลกัษณ ์และ

ความสะดวกในทาํเลท่ีตัง้ 
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ค่าเช่าพืน้ท่ีโกดงัสินคา้ 0.18 0.18 0.14 บริษัทมีรายการเช่าคลังสินค้า 240    

ตร.ม. สําหรับเก็บสินค้า และวัสดุ

อปุกรณข์องบรษิัทฯ โดยมีอายุสญัญา

ตั้ ง แ ต่ วั น ท่ี  1 ธั น ว า ค ม  2562 -                     

30 พฤศจิกายน 2565 มีอัตราค่าเช่า

ไม่สงูกว่าค่าเช่าในพืน้ท่ีใกลเ้คียง 

ค่าเช่ารถยนต ์ 0.22 0.70 0.69 บริษัททาํการเช่ารถยนตเ์พ่ือใชใ้นการ

ดําเนินงานทั่ วไปของบริษัทฯ โดยมี

อายสุญัญา 3 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 

2562 - 31 มี น า ค ม  2565 มี อั ต ร า               

ค่าเช่าไม่สงูกว่าค่าเช่ารถยนตป์ระเภท

หรือรุน่ท่ีใกลเ้คียงกนั 

ค่านํา้มนั 0.14 0.09 - ราคาเป็นไปตามราคาตลาด 

2. บรษิัท สทุศัน ์ชดัเจน จาํกดั 

 

นายอชิระ สุธีสถาพร ซึ่งเป็นบิดาของนายจักรพงษ์ และนางสาว

พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีอาํนาจ                

ลงนามและผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็น

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

ค่าบรกิารพนกังาน 3.28 5.95 4.56 บริษัทมีการจัดหาพนักงานทําความ

สะอาด, พนกังานขบัรถยนต,์ พนกังาน

ตอ้นรบั, พนกังานซ่อมบาํรุง และโดยมี

อายุสัญ ญ าตั้งแต่วัน ท่ี  1 มกราคม 

2564 - 31 ธันวาคม 2564 โดยอัตรา

ค่าบริการตามราคาสัญ ญ า และมี

ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
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3. บ ริษั ท  จอ ม พ ล  พ ริกแก ง 

จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น              

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น          

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ จาํกัด และนาย

จกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในบริษัท 

เจเคเอ็น แลนด์มารค์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการ

ดงักล่าว 

ค่าสวสัดิการพนกังาน 0.28 0.66 - บ ริษั ท แล ะบ ริษั ท ย่อ ย  มี ก ารจ้าง

ประกอบอาหารสาํเร็จรูป โดยมีการทาํ

สัญญาปีต่อปี โดยคิดราคาตามท่ีได้

ขายทั่วไปในราคาตลาด 

4. บรษิัท เจเคเอ็น โอจุ๊บ จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น               

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น          

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ จาํกัด และนาย

จกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในบริษัท 

เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการ

ดงักล่าว 

ค่าสวสัดิการพนกังาน 0.06 0.06 - บ ริษั ท มี การจ้างป ระก อ บ อ าห าร

สาํเร็จรูป โดยมีการทาํสัญญาปีต่อปี 

โดยคิดราคาตามท่ีได้ขายทั่ วไปใน

ราคาตลาด 

5 . บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  แ ต้ จ๋ิ ว                     

คิทเช่น จาํกดั 

 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น               

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น          

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ จาํกัด และนาย

จกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในบริษัท 

เจเคเอ็น แลนด์มารค์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการ

ดงักล่าว 

ค่าสวสัดิการพนกังาน 0.32 - - บ ริษั ท มี การจ้างป ระก อ บ อ าห าร

สาํเร็จรูป โดยมีการทาํสัญญาปีต่อปี 

โดยคิดราคาตามท่ีได้ขายทั่ วไปใน

ราคาตลาด 

6. บรษิัท เจเคเอ็น อชิ จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น              

ผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามในกิจการ

ดงักล่าว 

ค่านํา้มนั 0.87 0.43 - ราคาเป็นไปตามราคาตลาด 
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7. บริษัท เจเคเอ็น เอนเนอรจี์ 

จาํกดั 

นายจักรพงษ์ จกัราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

และผูบ้ริหารของบรษิัท เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการผูมี้

อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

ค่านํา้มนั 0.05 - - ราคาเป็นไปตามราคาตลาด 

8. บริษัท คาเฟ่ แอนน์ จํากัด 

(เ ดิ ม ช่ื อ  “บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น               

โนวเ์ลดจ ์จาํกดั”) 

 

นางอาํไพ จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นมารดาของนายจักรพงษ์ และ

นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ                  

ผูมี้อาํนาจลงนามและผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

และเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

ค่าใชจ่้ายงาน event 0.04 - - บ ริษั ท มี การจ้างป ระก อ บ อ าห าร

สาํเร็จรูป เพ่ือใชใ้นงาน event โดยคิด

ราคาตามท่ีไดข้ายทั่วไปในราคาตลาด 

ค่าสวสัดิการพนกังาน 0.01 - - บ ริษั ท มี การจ้างป ระก อ บ อ าห าร

สาํเร็จรูป โดยมีการทาํสัญญาปีต่อปี 

โดยคิดราคาตามท่ีได้ขายทั่ วไปใน

ราคาตลาด 

9. บริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์

บิวตี ้ จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์ และนางสาวพิมพอ์ุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผูถื้อ

หุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ในกิจการดังกล่าว และนายจกัรพงษ์ จักราจุฑาธิบด ์

เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

ค่าใชจ่้ายงาน event 0.15 - - บริษัทมีการซือ้ผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ใน

งาน event โดยคิดราคาตามท่ีได้ขาย

ทั่วไปในราคาตลาด 

ค่าขนส่ง 0.26 - - บ ริษั ท มี การจ้างป ระก อ บ อ าห าร

สาํเร็จรูป โดยมีการทาํสัญญาปีต่อปี 

โดยคิดราคาตามท่ีได้ขายทั่ วไปใน

ราคาตลาด 

10. บรษิัท เจเคเอ็น ฟู้ด จาํกดั นางสาวพิมพอ์ุมา จกัราจุฑาธิบด์ิ และนางพิสมัย ลิขิตอาํนวย ซึ่ง

เป็น กรรมการผู้มีอ ํานาจลงนามและผู้บริหารของบริษัท เป็น

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

ค่าสวสัดิการพนกังาน 0.12 - - บ ริษั ท มี การจ้างป ระก อ บ อ าห าร

สาํเร็จรูป โดยมีการทาํสัญญาปีต่อปี 

โดยคิดราคาตามท่ีได้ขายทั่ วไปใน

ราคาตลาด 
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11. บรษิัท เจเคเอ็น แซบ จาํกดั นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น              

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น          

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ จาํกัด และนาย

จกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในบริษัท 

เจเคเอ็น แลนด์มารค์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการ

ดงักล่าว 

ค่าสวสัดิการพนกังาน 0.09 - - บรษิัทมีการจา้งประกอบอาหาร

สาํเรจ็รูป โดยมีการทาํสญัญาปีต่อปี 

โดยคิดราคาตามท่ีไดข้ายทั่วไปใน

ราคาตลาด 

รวมค่าใช้จ่าย 27.09 30.47 25.11  

4. ซือ้สินคา้ 

1. บริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์

บิวตี ้จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น               

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น                   

ผู้ ถื อ หุ้ น ราย ให ญ่ ใน กิ จ ก ารดั งก ล่ าว  แ ล ะ น าย จัก รพ งษ์                        

จกัราจฑุาธิบด ์เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

ซือ้สินคา้ 5.59 - - เป็นไปตามท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

4/2564 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

2. บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  จี เ นี ย ส                

แฟมิลี่ จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น                  

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น           

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในกิจการดังกล่าว และนางสาวพิมพ์อุมา                  

จกัราจฑุาธิบด ์เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

ซือ้สินคา้ 0.65 - - เป็นไปตามท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

4/2564 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

รวมซือ้สินคา้ 6.24 - -  

5. ลูกหนีก้ารคา้ 

1. บริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์

บิวตี ้จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น                  

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น              

ผู้ ถื อ หุ้ น ราย ให ญ่ ใน กิ จ ก ารดั งก ล่ าว  แ ล ะ น าย จัก รพ งษ์                        

จกัราจฑุาธิบด ์เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

ลกูหนีก้ารคา้ 0.02 23.17 35.21 เป็ น ย อ ด ค้างชําระจากรายได้ ค่ า

โฆษณา 
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2. บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช้อปป้ิง 

จาํกดั 

นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบด์ิ ซึ่งเป็น กรรมการผูม้อีาํนาจลง

นามและผูบ้รหิารของบรษิัท เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามใน

กิจการดงักล่าว 

ลกูหนีก้ารคา้ 2.92 - - เป็นยอดคา้งชาํระจากรายไดค่้า

โฆษณา 

3. บริษัท คาเฟ่ แอนน์ จํากัด 

(เ ดิ ม ช่ื อ  “บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น               

โนวเ์ลดจ ์จาํกดั”) 

นางอาํไพ จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นมารดาของนายจักรพงษ์ และ

นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ                  

ผูมี้อาํนาจลงนามและผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

และเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

ลกูหนีก้ารคา้ 1.39 - - เป็นยอดคา้งชาํระจากรายไดค่้า

โฆษณา 

รวมลูกหนีก้ารคา้ 4.33 23.17 35.21  

6. รายไดค้้างรับ 

1. บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปป้ิง 

จาํกดั 

นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบด์ิ ซึ่งเป็น กรรมการผูม้อีาํนาจลง

นามและผูบ้รหิารของบรษิัท เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามใน

กิจการดงักล่าว 

รายไดค้า้งรบั 0.83 - - เป็นยอดรายไดค่้าโฆษณาท่ียงัไม่ได้

ออกใบแจง้หนีใ้นระหว่างวด 

รวมรายได้คา้งรับ 0.83 - -  

7. เงนิมัดจาํล่วงหน้า - คา่เช่าสาํนักงาน 

1. บริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ 

จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น                      

ผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น    

ผู้ ถื อ หุ้ น ราย ให ญ่ ใน กิ จ ก ารดั งก ล่ าว  แ ล ะ น าย จัก รพ งษ์                      

จักราจุฑาธิบด์ และเป็นกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนามในกิจการ

ดงักล่าว 

เงินมดัจาํล่วงหนา้ 2.00 2.00 2.00 ยอดเงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ จากการ

เช่าอาคาร สาํนกังาน และคลงัสินคา้ 

รวมเงินมัดจาํล่วงหน้า - ค่าเช่าสาํนักงาน 2.00 2.00 2.00  

       



 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  189 

 

ชื่อผู้เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  

สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกนั / 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 2564 2563 2562 

8. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า       

1. บริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ 

จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น                        

ผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น      

ผู้ ถื อ หุ้ น ราย ให ญ่ ใน กิ จ ก ารดั งก ล่ าว  แ ล ะ น าย จัก รพ งษ์                          

จักราจุฑาธิบด์ และเป็นกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนามในกิจการ

ดงักล่าว 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 31.59 42.19 - เป็นหนี้สินเกิดจากสัญญาเช่าพื ้นท่ี

สาํนักงาน โดยกลุ่มบริษัทรับรูห้นีส้ิน

ตามสัญ ญาเช่าตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง 

สญัญาเช่า โดยรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมลูค่า

ปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม

สัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้

ตามนัยของสัญ ญ าเช่าหรืออัตรา

ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกลุ่ม

บริษัท หลังจากวันท่ีสัญญาเช่าเริ่ม                  

มีผล มูลค่าตามบัญชีของหนีส้ินตาม

สัญ ญ าเช่าจะเพ่ิม ขึ ้นโดยสะท้อน

ดอกเบี ้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

และลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระ

ตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ 

รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 31.59 42.19 -  

9. เจ้าหนีอ้ืน่       

1. บรษิัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ 

จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น                  

ผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น   

ผู้ ถื อ หุ้ น ราย ให ญ่ ใน กิ จ ก ารดั งก ล่ าว  แ ล ะ น าย จัก รพ งษ์                       

จักราจุฑาธิบด์ และเป็นกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนามในกิจการ

ดงักล่าว 

เจา้หนีอ้ื่น 4.66 1.87 0.41 เป็นยอดคา้งชาํระจากค่าเช่าพืน้ท่ีและ

ค่าบรกิารส่วนกลาง 
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ชื่อผู้เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  

สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกนั / 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 2564 2563 2562 

2. บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ ์

(คาเฟ่ แอนน)์ จาํกดั 

นางอาํไพ จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นมารดาของนายจักรพงษ์ และ

นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ                  

ผูมี้อาํนาจลงนามและผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

และเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

เงินมดัจาํค่าเช่าพืน้ท่ี 0.02 - -  

3. บรษิัท เจเคเอ็น อชิ จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น             

ผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น      

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามในกิจการ

ดงักล่าว 

เจา้หนีอ้ื่น 0.05 - - เป็นยอดคา้งชาํระจากค่าสินคา้ 

4. บริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์

บิวตี ้จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น            

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น           

ผู้ ถื อ หุ้ น ราย ให ญ่ ใน กิ จ ก ารดั งก ล่ าว  แ ล ะ น าย จัก รพ งษ์                     

จกัราจฑุาธิบด ์เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

เจา้หนีอ้ื่น 0.25 -  เป็นยอดคา้งชาํระจากค่าสินคา้ 

5. บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  จี เ นี ย ส            

แฟมิลี่ จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น                  

ผูถื้อหุน้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น                   

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในกิจการดังกล่าว และนางสาวพิมพ์อุมา                

จกัราจฑุาธิบด ์เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

เจา้หนีอ้ื่น 0.50 - - เป็นยอดคา้งชาํระจากค่าสินคา้ 

6. บริษัท เจเคเอ็น เอนเนอรจี์ 

จาํกดั 

นายจักรพงษ์ จกัราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

และผูบ้ริหารของบรษิัท เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการผูมี้

อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

เจา้หนีอ้ื่น 0.03 - -  

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ 5.06 1.87 0.41  
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ชื่อผู้เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  

สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกนั / 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 2564 2563 2562 

10. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย       

1. บรษิัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ 

จาํกดั 

 

นายจักรพงษ์  และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็น                

ผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูมี้อาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัท เป็น           

ผู้ ถื อ หุ้ น ราย ให ญ่ ใน กิ จ ก ารดั งก ล่ าว  แ ล ะ น าย จัก รพ งษ์                      

จักราจุฑาธิบด์ และเป็นกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนามในกิจการ

ดงักล่าว 

ค่าเช่าสาํนกังานคา้งจ่าย - - 0.09 เป็นยอดค้างค่าบริการและค่าเช่า

สาํนกังานท่ียงัไม่ไดร้บัใบแจง้หนี ้

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื่นๆ - - 0.11 เป็นยอดคา้งชาํระจากค่าบรกิาร 

รวมค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย - - 0.20  
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9.2.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนข์องบรษิทัฯ โดยพิจารณาความสมเหตสุมผลของการทาํรายการ การปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นไป

เพ่ือประโยชนส์งูสดุต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทและบรษิทัย่อย รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดไว ้ 

และมีความเห็นว่า เป็นรายการท่ีดาํเนินตามธุรกิจปกติ มีความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ

เพือก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 

 

9.2.3 มาตรการการทาํรายการระหว่างกัน  

กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบรษิัทกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นใน การเขา้ทาํรายการ

และความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจปกติใน

อุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทาํรายการ

ดงักล่าว ในระดบัเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าการทาํรายการดังกล่าวนัน้ มีการกาํหนด

ราคาหรือเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญใน การพิจารณารายการ

ระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บรษิัทจะจดัใหผู้เ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบรษิัทเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่าง

กันดงักล่าว เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

โดยมีแนวทางในการพิจาณาถึงความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัท่ีสาํคญั ดงันี ้

1. รายการให้บริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกาํหนดราคาและเงื่อนไข

ทางการคา้ต่างๆ จะตอ้งมีหลักเกณฑ์ในการกาํหนดราคาและเงื่อนไขให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกคา้ทุกราย ทั้งท่ี

เก่ียวขอ้งกนัและไม่เก่ียวขอ้งกนักบับรษิัท (Arm’s length basis) 

2. รายการซือ้ผลิตภณัฑห์รือรบับรกิาร: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการตกลงราคา

และเงื่อนไขทางการคา้ต่าง ๆ ระหว่างบรษิัทกบัคู่คา้นัน้ จะตอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกบัท่ีคู่คา้นัน้ไดม้ีการกาํหนดใหก้ับ

บคุคลอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่บรษิัทรวมทัง้การเขา้ทาํรายการดงักล่าว จะตอ้งไม่ทาํใหบ้รษิัทเสียประโยชน ์

3. รายการเก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน: เป็นรายการท่ีอาจจะเกิดขึน้เป็นครัง้คราวตามความจาํเป็นและเหมาะสม เช่น เพ่ือ

ใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน เพ่ือขยายกิจการและขยายธุรกิจของบรษิัทโดยการทาํรายการดงักล่าวคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ จะเป็นผูป้ระเมินและใหค้วามเห็นถึงความสมเหตสุมผลสาํหรบั การเขา้ทาํรายการดงักล่าว 

สําหรับการอนุมัติการทํารายการระหว่างกันนั้น ผู้ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย 

ในการทาํรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี ้เพ่ือให้มั่นใจว่า การเขา้ทาํ

รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบริษัท หรือผูถื้อหุน้ของบริษัทแต่เป็นการทาํรายการท่ี

บริษัทไดค้าํนึงถึงประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย ทั้งนี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทในรายงานขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report)  

ภายหลงัจากการเขา้เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิัทตอ้งปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขัน้ตอนของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการทาํรายการระหว่างกัน รายการท่ี

เก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นภายใตก้ฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของบรษิัทจดทะเบียนอย่างเครง่ครดั 
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9.2.4 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันกับบคุคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนใ์นอนาคต 

บริษัทและบริษัทย่อย อาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ในอนาคต  โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้โดยทั่วไปกับบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) เช่น 

การซือ้ลิขสิทธิ์ จา้งพากษ์ แปล การเช่าสตดูิโอ และการเรียกเก็บค่าบรกิารระหว่างกนั เป็นตน้ บรษิัทไดก้าํหนดนโยบายในการ

ทาํรายการระหว่างกันใหม้ีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้

กับราคาท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามท่ีกําหนดไว้ใน

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และใหป้ฏิบตัิตามสญัญาท่ีตกลงรว่มกนัอย่างเครง่ครดัพรอ้มทัง้กาํหนดราคา

และเงื่อนไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์

ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีมีการเข้าทํารายการใหม่  หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเงื่อนไขท่ีแตกต่างจากเดิม  

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลและจัดทํารายงานเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ 

ใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทาํรายการดงักล่าวทกุๆ ไตรมาส 

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการคา้โดยทั่วไป และรายการระหว่าง

กันอ่ืนๆ บริษัทจะดาํเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกันท่ีระบุไวข้า้งตน้ ก่อนการทาํ

รายการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกดั (มหาชน) 
 

ความเหน็  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึง

หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกันและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

  ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างตน้นี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั 

และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน  

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและ

บริษัทตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ

งบการเงิน และข้าพเจ้าไดป้ฏิบัติตามความรบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเชื่อว่า

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ีอใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณท์ีเ่น้น   
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตลูกหนีก้ารคา้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 8 กลุ่มบริษัทมียอด

ลกูหนีค้งคา้งท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 1,765 ลา้นบาท โดยยอดลกูหนีค้งคา้งดงักล่าว

มีจาํนวนท่ีเป็นสาระสาํคญัอย่างมากต่องบการเงินและลกูหนีก้ารคา้มีจาํนวนท่ีมากกว่ายอดรายไดค้า่สิทธิซึ่งเป็นรายไดห้ลกัของ

กลุ่มบริษัท (รายไดค้่าสิทธิท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี 2564 จาํนวน 1,662 ลา้นบาท และรายไดค้่าสิทธิ

สาํหรบัปี 2563 จาํนวนเงิน 1,628 ลา้นบาท) ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่าลกูหนีก้ารคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นลกูหนีท่ี้คา้งชาํระเกิน

ระยะเวลาท่ีกาํหนดเป็นส่วนใหญ่ แต่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่าไม่มีความจาํเป็นในการตัง้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึน้เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีไดต้ัง้สาํรองไปแลว้ตามนโยบายของกลุ่มบริษัท  เน่ืองจากฝ่ายบริหารมีความมั่นใจในการ

เรียกเก็บเงินจากลกูหนีเ้หล่านัน้ทัง้หมดโดยประเมินจากประสบการณจ์ากการประกอบธุรกิจและหลกัการประมาณการอย่างดีท่ีสดุ

ภายใตส้ภาวะปัจจบุนั ดงันัน้จึงขึน้อยู่กบัการติดตามและเรียกเก็บหนีใ้นอนาคต หากกลุ่มบรษิัทไม่สามารถเรียกชาํระจากลกูหนีไ้ด ้

กลุ่มบรษิัทอาจเกิดขาดทนุไดใ้นอนาคต   

ทัง้นี ้ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีเหล่านีแ้ต่อย่างใด 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ  

  เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสาํคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ

การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรบัเร่ืองเหล่านี ้ 

 

การรบัรูร้ายได ้

  รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้ - รายไดค้่าสิทธิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 1,662 ลา้น

บาท รายไดค้่าสิทธิของกลุ่มบรษิัทเกิดจากการทาํสญัญากบัลกูคา้รายใหญ่และเงื่อนไขท่ีระบไุวใ้นสญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้มีความ

หลากหลาย ดงันัน้จึงมีความเส่ียงเก่ียวกับมลูค่าและระยะเวลาในการรบัรูร้ายได ้นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทไดข้ยายส่วนธุรกิจจาก

การขายสินคา้ผ่านช่องทางการตลาดท่ีหลายช่องทางและความถ่ีรายการมาก โดยรายไดห้ลกัคา่สิทธิและการขายสินคา้ถือเป็น

เกณฑ์ชีว้ัดความสามารถในการดาํเนินงานท่ีสาํคัญ การเพ่ิมขึน้และลดลงของรายไดจ้ะส่งผลต่อมูลค่าของกาํไรท่ีผูใ้ชง้บ

การเงินใหค้วามสนใจ และมีจาํนวนเงินท่ีมีสาระสาํคญัอย่างมากต่อกลุ่มบรษิัท    

 

การตอบสนองของผูส้อบบญัชี 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุ่มบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูร้บัผิดชอบ 

ทาํความเขา้ใจและสุ่มตัวอย่างรายการเพ่ือทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษัทออกแบบไว ้   และให้

ความสาํคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสาํหรบัการควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อ

ความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้  

• สุ่มตัวอย่างสัญญาขาย   เพ่ือตรวจสอบการรบัรูร้ายไดว้่าเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาขายของกลุ่มบรษิัท 

และสอดคลอ้งกบันโยบายการรบัรูร้ายไดข้องกลุ่มบรษิัท 

• สุ่มตรวจสอบรายการขายเพ่ือตรวจสอบการรบัรูร้ายไดว้่าเป็นไปตามเงื่อนไขการขาย และสอดคลอ้งกบั นโยบายการ

รบัรูร้ายไดข้องกลุ่มบรษิัท    

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบัญชี และให้

ความสาํคญัในการทดสอบเป็นพิเศษในการขยายขอบเขตการสุ่มตรวจสอบเอกสารช่วงใกลสิ้น้รอบระยะเวลาบญัชี  

• สอบทานใบลดหนีท่ี้กลุ่มบรษิัทออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี  

• วิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อย  เพ่ือหาความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึน้ของการรบัรูร้ายการขาย

ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี และตรวจสอบรายการขายท่ีทาํผ่านใบสาํคญัทั่วไป 

 

การรวมธุรกิจ 

  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 11 บรษิัททาํรายการซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ดีเอ็น บรอด

คาสท ์จาํกัด ปัจจุบนัเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกัด และบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือ

รายการดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจ โดยไดด้าํเนินการใหม้ีการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีระบไุด ้ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจโดยผู้

ประเมินราคาอิสระ ผลการประเมินแลว้เสรจ็ในระหว่างปี 2564  ทัง้นีข้า้พเจา้ไดใ้หค้วามสาํคญักบัรายการซือ้ธุรกิจนี ้เน่ืองจาก

เป็นรายการท่ีมีสาระสาํคัญต่องบการเงินโดยรวมและฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการประเมินมูลค่า

ยตุิธรรมของสินทรพัยท่ี์ไดม้าและหนีสิ้นท่ีไดม้ารวมถึงค่าความนิยม และสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
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การตอบสนองของผูส้อบบญัช ี

• ตรวจสอบมลูค่าการซือ้ธุรกิจกบัเอกสารประกอบการซือ้ธุรกิจและการจ่ายเงินเพ่ือประเมินว่ามลูค่าดงักล่าวสะทอ้นมูลค่า

ยตุิธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละไม่รวมถึงตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ธุรกิจ  

• ตรวจสอบการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบไุดท่ี้ไดม้าและหนีสิ้นท่ีรบัมา ท่ีระบใุนเอกสารการวดัมลูค่าตาม

วิธีซือ้ซึ่งจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและขอ้สมมติต่าง ๆ ท่ีสาํคญัท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระใชใ้น

การคาํนวณหามลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น รวมถึงพิจารณาความรู ้ความสามารถและความเท่ียงธรรมของผู้

ประเมินราคาอิสระ ตลอดจนพิจารณาเหตุผลสนบัสนุนค่าความนิยม และสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษัท

บนัทึกไว ้

• ตรวจสอบการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัรายการซือ้ธุรกิจดงักล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 

 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   

  กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจาํนวนเงิน 186 ลา้นบาทในงบการเงินรวม นอกจากนีย้งัมีส่วน

ท่ียงัไม่ไดร้บัรูเ้ป็นสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจาํนวนเงิน 158 ลา้นบาทในงบการเงินรวมจากผลขาดทนุสะสมทางภาษีท่ีจะ

รบัรูเ้ป็นสินทรพัยเ์มื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชนท์างภาษีได  ้ 

สาํหรบัการคาํนวณสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีผูบ้รหิารตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประมาณการกาํไรทางภาษีซึ่งปัจจยัดงักล่าว

อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณต์่าง ๆ ในอนาคต ขา้พเจา้จึงพิจารณาว่าเป็นเร่ืองสาํคัญในการ

ตรวจสอบ  บรษิัทไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 31 

 

การตอบสนองของผูส้อบบญัชี 

   ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมของมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญชี โดย

พิจารณาประมาณการกาํไรก่อนภาษีเงินไดท่ี้คาดว่าจะไดใ้ชป้ระโยชนใ์นอนาคต  และพิจารณาสมมติฐานท่ีสาํคญัของผูบ้รหิาร

ในการประมาณกาํไรก่อนภาษีเงินไดโ้ดยเปรียบเทียบกับการเติบโตของรายไดใ้นอนาคต การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ้่ายกับ

ขอ้มลูในปัจจบุนัและในอดีต และทดสอบการคาํนวณสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 

เร่ืองอื่น        

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบรษิทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มลู

เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอ่ืน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีขอ้มลูและเหตุการณท่ี์เนน้เก่ียวกับลกูหนี้

การคา้ ยอดลกูหนีค้งคา้งมีจาํนวนท่ีเป็นสาระสาํคญัอย่างมากต่องบการเงิน และฝ่ายบรหิารของบรษิัทประเมินว่าการตัง้สาํรองค่า

เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีตัง้ไวเ้พียงพอแลว้ ดงันัน้จึงขึน้อยู่กับความรบัผิดชอบและความสามารถของบริษัทในการติดตามและเรียก

เก็บหนีใ้นอนาคต หากในท่ีสดุบรษิัทไม่สามารถเรียกชาํระจากลกูหนีไ้ด ้บรษิัทอาจเกิดขาดทนุไดใ้นอนาคต ยอดรายไดค้่าสิทธิของ

บริษัทฯส่วนใหญ่เกิดจากการดาํเนินธุรกิจกับลูกคา้รายใหญ่ การดาํเนินธุรกิจของบรษิัทจึงขึน้อยู่กับความสมัพันธ ์และรายไดท่ี้

ไดร้บัจากลกูคา้รายใหญ่ เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้สิทธิรายการและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน-ลิขสิทธิ์ซึ่งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ ทาํใหม้ีความไม่แน่นอนและโอกาสท่ีจะเกิดการดอ้ยค่าของ

เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซือ้ลิขสิทธ์ิรายการและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สภาพคล่องของเงินทนุหมนุเวียน และการชาํระเงินกูย้ืมและหุน้

กูท่ี้กาํลงัจะถึงกาํหนดชาํระ อาจเกิดปัญหาเงินทุนหมนุเวียนไม่เพียงพอจึงขึน้อยู่กบัความสามารถในการติดตามและเรียกเก็บ
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หนี ้และสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมภาพยนตรอ์าจไดร้บัผลกระทบ

จากสถานการณ ์ตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 

 

ข้อมูลอื่น  

   ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบดว้ยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาํปีแต่ไม่

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจาํปีจะถกูจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี ้ 

   ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมั่นต่อขอ้มลูอ่ืน  

   ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มลูอ่ืน

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรูท่ี้ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า ขอ้มลูอ่ืนมีการ

แสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่   

  เมื่อข้าพเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากข้าพเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูล เพ่ือใหผู้ม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ข

ขอ้มลูท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจรงิ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกับดูแลต่องบการเงนิ 

                  ผูบ้รหิารมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า

จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด   

  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของกลุ่มบรษิัทและบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี

สาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทและบรษิัทหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

  ผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกับดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงินของ

กลุ่มบรษิัทและบรษิัท 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

                 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติ

หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผลคือความ

เชื่อมั่นในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลู

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่

มีสาระสาํคญัเมื่อคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตสุมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อ

การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้  
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  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยั

เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเ ท็จจริงอันเ ป็นสาระสําคัญใน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง

กว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การ

ตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบรษิัทและบรษิัท  

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งจดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้บั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ ์หรือสถานการณท่ี์อาจเป็น

เหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิัทและบรษิทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้

ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการ

เปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น

ของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้บัจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ

บัญชีของข้าพเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทตอ้งหยุดการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณใ์นรูปแบบท่ีทาํใหม้ีการ

นาํเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบรษิัท ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกับผูม้หีนา้ท่ีในการกาํกับดแูลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและชว่งเวลาของ

การตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

  ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่ผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี

เก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกับผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่ง

ขา้พเจา้เชื่อว่ามีเหตผุลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือ

ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกับดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสดุใน

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจบุนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ได้

อธิบายเร่ืองเหล่านีใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคับไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว 

หรือในสถานการณท่ี์ยากท่ีจะเกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก

การส่ือสารดงักล่าว 

  ผูส้อบบญัชีท่ีรบัผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีค้ือ นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

 

 

(นางสาววนันิสา  งามบวัทอง) 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 6838 

 

 

บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
              

สินทรัพย ์

        บาท  

        งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  

        ณ วนัท่ี 31    ณ วนัท่ี 31    ณ วนัท่ี 31    ณ วนัท่ี 31  

    หมายเหต ุ  ธันวาคม 2564   ธันวาคม 2563  ธันวาคม 2564   ธันวาคม 2563 

สินทรพัยห์มนุเวียน           

 เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 
7           99,817,426        807,090,719           63,502,812        760,207,626  

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 8     1,765,091,582     1,512,658,797     1,614,800,829     1,499,646,564  

 สินคา้คงเหลือ 9           23,915,391                   77,534                   77,351                   77,534  

 
เงินใหกู้ย้มืแกก่ิจการท่ีเกี่ยวขอ้ง

กนั 
6                            -                              -          466,774,695                            -    

 ภาษีมลูค่าเพิม่รอเรียกคืน         160,101,830        128,392,645        121,133,954        124,365,531  

 สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวยีน

อ่ืน 
                165,730                165,118                165,730                165,118  

 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน         103,536,646           16,711,797           44,960,065           10,643,557  

  รวมสินทรพัย์

 

     2,152,628,605     2,465,096,610     2,311,415,436     2,395,105,930  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน           

 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี

ภาระคํา้ประกนั 
10           31,133,776           21,643,033           31,113,776           21,643,033  

 เงินลงทนุในบริษัทย่อย 11                            -                              -       1,587,436,294        439,093,095  

 เงินลงทนุในการรว่มคา้ 12           18,698,570                            -                              -                              -    

 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 13        414,996,898           58,025,430           17,558,387           29,146,939  

 สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 14           45,482,195           47,537,854           40,220,216           40,227,136  

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้สิทธิ

 

16        347,807,875        383,870,426        347,807,875        383,870,426  

 สินทรพัยไ์ม่มตีวัตน - ลิขสิทธิ์

 

16     3,465,202,359     2,714,339,881     3,107,177,493     2,719,671,341  

 
สินทรพัยไ์ม่มตีวัตน - 

เครื่องหมายการคา้ 
           26,260,564                            -                              -                              -    

 ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์ 17           30,443,121           16,142,461           13,319,707           15,133,543  

 ค่าความนิยม 11        665,960,347                            -                              -                              -    

 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี 
31        186,066,169             9,827,847             7,485,258             9,528,048  

 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน            23,607,971             3,364,232             2,341,862             2,356,511  

  รวมสินทรพัยไ์ม่

หมนุเวียน 
     5,255,659,845     3,254,751,164     5,154,460,868     3,660,670,072  

รวมสินทรพัย ์      7,408,288,450     5,719,847,774     7,465,876,304     6,055,776,002  

              

 

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

              

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

       บาท 

       งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

    หมายเหต ุ  ธันวาคม 2564  ธันวาคม 2563  ธันวาคม 2564  ธันวาคม 2563 

หนีสิ้นหมุนเวียน           

 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน 
18        100,000,000                            -          100,000,000                            -    

 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 19        475,592,173        164,005,046        566,502,123        430,374,643  

 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ี

เกี่ยวขอ้งกนั 
6                            -                              -             17,299,126                            -    

 หุน้กูร้ะยะสัน้ 20        297,621,637                            -          297,621,637                            -    

 
ส่วนของเงนิกูย้ืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 
          

  
ท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 
21        282,000,000        127,800,000        282,000,000        127,800,000  

 
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 
22        596,348,669        398,750,867        596,348,669        398,750,867  

 ส่วนของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า           

  
ท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 
6, 23           13,174,878           11,375,349           12,236,094             9,793,758  

 
ส่วนของหนีสิ้นตามสญัญาโอน

สิทธิเรียกรอ้ง 
          

  
ท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 
11.1           60,793,423                            -             60,793,423                            -    

 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย                             -             19,516,867                            -             19,516,867  

 เงินรบัล่วงหนา้ค่าสิทธิ               1,982,631                866,397             1,982,631                866,397  

 รายไดร้อตดับญัชี              3,860,357           35,661,104             3,860,357           35,661,104  

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง            14,144,631             3,681,340             7,938,130             3,298,351  

 ภาษีมลูค่าเพิม่รอนาํส่ง              4,665,128             2,367,283             4,665,128             2,367,283  

 หนีสิ้นทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน                 260,019                889,271                260,019                889,271  

 หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน            10,703,418             6,203,821                   22,672                   23,450  

  
รวมหนีสิ้น

หมนุเวียน 
     1,861,146,964        771,117,345     1,951,530,009     1,029,341,991  

 

   
 

 
 

 
 

        

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

              

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

        บาท  

        งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  

        ณ วนัท่ี 31    ณ วนัท่ี 31    ณ วนัท่ี 31    ณ วนัท่ี 31  

    หมายเหต ุ   ธันวาคม 2564   ธันวาคม 2563   ธันวาคม 2564   ธันวาคม 2563 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน           

 หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นหนีสิ้น 24     1,010,620,284     1,007,626,817     1,010,620,283     1,007,626,817  

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21        400,820,000        287,000,000        400,820,000        287,000,000  

 หุน้กูร้ะยะยาว 22     1,292,061,755        990,565,133     1,292,061,755        990,565,133  

 หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 6, 23           29,744,375           34,345,277           25,305,018           28,429,560  

 หนีสิ้นตามสญัญาโอนสิทธิเรียกรอ้ง 11.1           87,720,246                            -             87,720,246                            -    

 สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 25           16,445,462           19,337,117           15,038,277           17,943,747  

  รวมหนีสิ้นไม่หมนุเวียน      2,837,412,122     2,338,874,344     2,831,565,579     2,331,565,257  

รวมหนีสิ้น      4,698,559,086     3,109,991,689     4,783,095,588     3,360,907,248  

ส่วนของผูถ้ือหุน้           

 ทนุเรือนหุน้ 26          

  ทนุจดทะเบียน           

   หุน้สามญั 785,460,587 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.5 

 

        392,730,294          392,730,294    

   หุน้สามญั 902,839,834 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.5 

 

           451,419,917           451,419,917  

  ทนุท่ีออกและชาํระแลว้           

   หุน้สามญั 607,498,256 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.5 

 

        303,749,128        303,749,128        303,749,128        303,749,128  

 ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั      1,022,482,408     1,022,482,408     1,022,482,408     1,022,482,408  

 หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทนุ 24        176,828,125        176,828,125        176,828,125        176,828,125  

 กาํไรสะสม           

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย            45,141,991           45,141,991           45,141,991           45,141,991  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร      1,142,847,344     1,086,677,331     1,134,579,064     1,146,667,102  

  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้    (8,352)  (25,022,898)                           -                              -    

 ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ      2,691,040,644     2,609,856,085     2,682,780,716     2,694,868,754  

 ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุของบรษิัทย่อย           18,688,720                            -                              -                              -    

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้      2,709,729,364     2,609,856,085     2,682,780,716     2,694,868,754  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้      7,408,288,450     5,719,847,774     7,465,876,304     6,055,776,002  

 

 

 

 

 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้



 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  204 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
              

         บาท  

        งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    หมายเหต ุ  2564  2563  2564  2563 

รายได ้            

 รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้ - ขายสินคา้           42,506,049                            -                              -                              -    

 รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้ - การใหบ้ริการ           27,419,451          27,039,239             4,978,437                910,941  

 รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้ - ค่าสิทธิ      1,661,926,130     1,628,338,972     1,320,055,344     1,634,621,052  

 รายไดอ่ื้น           73,054,120          46,358,096          52,070,207          49,555,776  

  รวมรายได ้      1,804,905,750     1,701,736,307     1,377,103,988     1,685,087,769  

ค่าใชจ่้าย           

 ตน้ทนุขาย           30,239,763                            -                              -                              -    

 ตน้ทนุการใหบ้ริการ         135,731,758          42,566,313          15,310,000             2,566,000  

 ตน้ทนุค่าสิทธิ         793,853,971        869,516,427        793,853,971        871,368,427  

 ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ         177,593,556          41,459,877          71,766,166          46,888,286  

 ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร         209,074,074        189,760,878        148,368,690        165,941,413  

  รวมค่าใชจ่้าย      1,346,493,122     1,143,303,495     1,029,298,827     1,086,764,126  

กาํไรจากการดาํเนินงาน         458,412,628        558,432,812        347,805,161        598,323,643  

รายไดท้างการเงิน                 885,328             1,269,877             8,980,898             1,267,540  

ตน้ทนุทางการเงิน 29   (218,841,007)  (159,326,067)  (217,552,841)  (158,887,366) 

ส่วนแบ่งขาดทนุในการรว่มคา้ 12.2   (6,201,531)                           -                              -                              -    

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         234,255,418        400,376,622        139,233,218        440,703,817  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 31   (60,675,139)  (87,902,708)  (28,145,600)  (87,816,532) 

กาํไรสาํหรบัปี         173,580,279        312,473,914   111,087,618        352,887,285  

กาํไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนสาํหรบัปี           

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั          

 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบ

การเงิน 
          

  ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ           25,014,546   (18,919,137)                           -                              -    

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั          

 กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั           

   - สทุธิจากภาษีเงินได ้              2,545,830   -                2,545,830                            -    

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนสาํหรบัปี           27,560,376   (18,919,137)            2,545,830                            -    

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบัปี         201,140,655        293,554,777   113,633,448        352,887,285  
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

              

         บาท  

        งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    หมายเหต ุ  2564  2563  2564  2563 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ)           

 ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษิัท         179,345,669        312,473,914  
 

     111,087,618        352,887,285  

 
ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทย่อย 
  (5,765,390)                           -    

 

                         -    

 

                         -    

            173,580,279        312,473,914  
 

111,087,618        352,887,285  

       
       

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็    
       

 ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษิัท         206,906,045        293,554,777  
 

     113,633,448        352,887,285  

 
ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทย่อย 
  (5,765,390)                           -    

 

                         -    

 

                         -    

            201,140,655        293,554,777  
 

113,633,448        352,887,285  

              

กาํไรต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของ

บริษัท 
33          

 กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้)    0.30   0.51   0.18   0.58  

 กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้)    0.27   0.44   0.18   0.50  
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

     บาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2564  2563  2564  2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน        

 กาํไรก่อนภาษี 234,255,418   400,376,622   139,233,218   440,703,817  

 
รายการปรบัปรุงกระทบกาํไรสาํหรบังวดเป็นเงินสดรบั 

(จ่าย) 
       

  จากกิจกรรมดาํเนินงาน        

   ค่าเส่ือมราคา 47,181,662   31,026,594   21,404,513   21,366,698  

   ค่าตดัจาํหน่าย 813,569,859   847,086,660   765,132,337   846,934,892  

   ขาดทนุจากการขายและตดั

จาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์
5,157,094   1,118,182   1,480,325   1,118,182  

   ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึน้ (โอนกลบั) 
3,830,486   30,598,721   (6,871,590)  31,401,221  

   กาํไรจากการขายหลกัทรพัย ์ -       (1,134,121)  -       (1,134,121) 

   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุใน

บริษัทย่อย 
-       -       6,000,000   -      

   ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุใน

บริษัทย่อย 
-       8,678   -       974,205  

   ส่วนแบ่งขาดทนุในการรว่มคา้ 6,201,531   -       -       -      

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออก

หุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
11,187,890   13,479,136   11,187,890   13,479,136  

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาว

พนกังาน 
(7,073,986)  2,686,962   1,276,818   2,315,341  

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่

เกิดขึน้จริง 
(49,550,573)  (10,860,345)  (39,223,687)  (25,836,442) 

   ขาดทนุจากการวดัมลูค่ายติุธรรม

ของสินทรพัยต์ราสารอนพุนัธ ์
(629,252)  2,096,506   (629,252)  2,096,506  

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 203,861,465   141,125,907   202,572,933   140,687,206  

 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

สินทรพัย ์
       

  และหนีสิ้นดาํเนินงาน    1,267,991,594       1,457,609,502     1,101,563,505       1,474,106,641  

 สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง        

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น (196,164,904)  316,953,217   (65,909,346)         343,314,515  

   สินคา้คงเหลือ (20,328,128)  953,804   183                  953,804  

   ภาษีมลูค่าเพิม่รอเรียกคืน (31,709,185)  (60,184,799)  3,231,577           (62,145,171) 

   สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (38,117,439)  6,376,698   (13,761,458)              3,567,452  

   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน (12,577,687)  (227,048)  14,649   -      
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด  (ต่อ) 

สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

     บาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2564  2563  2564  2563 

 หนีสิ้นดาํเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)        

   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น (196,160,275)  (40,812,076)  (70,097,760)          (43,145,732) 

   เงินรบัล่วงหนา้ค่าสิทธิ 1,116,234   (1,280,003)  1,116,234           (22,958,503) 

   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 10,407,566   (3,174,385)  4,639,779             (3,300,074) 

   ภาษีมลูค่าเพิม่รอนาํส่ง (1,032,886)  (3,936,759)  2,297,845             (3,929,627) 

   หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน (13,268,576)  (5,410,814)  (778)            (2,141,920) 

 เงินสดรบัจากการดาํเนินงาน 770,156,314   1,666,867,337   963,094,430   1,684,321,385  

 จ่ายดอกเบีย้ (181,038,460)        

 

 (180,050,183)       (131,728,068) 

 จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,000,000)  -       (1,000,000)  -      

 จ่ายภาษีเงินได ้ (75,822,316)          

 

 (66,811,185)          (93,004,988) 

    รวมเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรม

 

512,295,538   1,440,238,374   715,233,062   1,459,588,329  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ        

   ซือ้เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ -             

 

 -            (700,000,000) 

   เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ -               

  

 -              701,134,121  

   เงินสดจ่ายสทุธิในการซือ้กิจการ/เงินลงทนุ

บริษัทย่อย 
(983,699,788)  -       (1,012,407,920)       (320,025,127) 

   เงินสดจ่ายจากการลงทนุเพิ่มในการรว่มคา้ (24,900,100)  -       -      -      

   เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -      25,595   -                       25,595  

   เงินฝากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (612)  (1,700)  (612)                    (1,700) 

   ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคมุ 
       

    ในบริษัทย่อยท่ีเกิดจากการซือ้กิจการ 24,454,110   -       -       -      

   ซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์        

 

            

 

 (3,770,080)            (4,575,297) 

   เงินสดรบัจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและ

อปุกรณ ์
2,742,991   2,429,907   2,742,991   2,429,907  

   จ่ายเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้สิทธิรายการและ        

      ซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ (1,221,095,293)     

 

 (957,369,834)    (1,768,754,708) 

   ซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - เครื่องหมายการคา้ (28,210,000)  -       -       -      

   ซือ้ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์ (136,879)                

 

 -       -      

   เงินใหกู้ย้มืแกก่ิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัเพิม่ขึน้ -      -       (466,774,695)  -      

   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนัเพิ่มขึน้ (9,360,927)             

 

 (9,470,743)            (1,180,466) 

    รวมเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (2,260,157,669)  (2,020,342,090)  (2,447,050,893)  (2,090,947,675) 
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด  (ต่อ) 

สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

     บาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2564  2563  2564  2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน        

   เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 100,000,000         (300,000,000)  100,000,000        (300,000,000) 

   เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัเพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 
(520,000)  -       17,299,126   -      

   เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 450,000,000           500,000,000   450,000,000          500,000,000  

   เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 
(181,980,000)          (85,200,000)  (181,980,000)          (85,200,000) 

   เงินสดสทุธิรบัจากการออกหุน้กู ้ 1,188,521,637           989,800,000   1,188,521,637          989,800,000  

   เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กู ้ (400,000,000)        (900,000,000)  (400,000,000)       (900,000,000) 

   เงินสดสทุธิรบัจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ -           1,181,744,637   -           1,181,744,637  

   เงินสดจ่ายชาํระคืนหนีสิ้นตามสญัญาเช่า (14,725,859)          (21,572,095)  (13,006,260)          (19,632,895) 

   เงินสดรบัจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ                           -                             360                            

    

                        360  

   จ่ายเงินปันผล (125,721,486)          (75,599,488)  (125,721,486)          (75,599,488) 

    รวมเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม

จดัหาเงิน 
1,015,574,292   1,289,173,414   1,035,113,017   1,291,112,614  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 25,014,546   (18,919,137)                           

    

                            -    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สทุธิ (707,273,293)  690,150,561   (696,704,814)  659,753,268  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ตน้ปี       807,090,719           116,940,158        

  

        100,454,358  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี          99,817,426           807,090,719          

  

        760,207,626  

            
ขอ้มลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม        

 รายการท่ีไม่ใช่เงินสด        

  ซือ้สินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 4,003,346               3,783,500   4,003,346               3,783,500  

  เจา้หนีเ้งินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้สิทธิรายการ - กิจการท่ี

เกี่ยวขอ้งกนั 
-       -       221,193,972          248,834,081  

  ซือ้ลิขสิทธ์ิรายการแต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 300,136,268            66,877,131        

  

          66,877,131  

  โอนสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืนไปซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์                           -                 4,476,200                            

    

             4,476,200  

  หุน้ปันผล                           -               33,749,115                            

    

          33,749,115  

  สินทรพัยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึน้ 14,616,114   -       11,535,931   -      

  หนีสิ้นตามสญัญาโอนสิทธิเรียกรอ้ง 185,935,278   -       185,935,279   -      

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้
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บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 ขอ้มลูทั่วไปของบรษิัท 

   บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตัง้ขึน้เป็นบริษัทจาํกัดและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบรษิัทฯอยู่ท่ี 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ท่ี 1 ตาํบลทรงคนอง 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

  บรษิัทฯและบรษิัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบรษิัท”) ดาํเนินธุรกิจหลกัดงันี ้

  ก) ขายสิทธิภาพยนตร ์ซีรีส ์และสารคดี ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงการผลิตและจัดจาํหน่ายสินคา้ใน

รูปแบบดีวีดีและบลเูรย ์

  ข) ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทศัน ์

  ค) ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์

  ง) ใหบ้ริการสถานีโทรทศันด์ิจิตอล และการผลิตและจาํหน่ายสินคา้เพ่ือสขุภาพ ความงาม และสินคา้อุปโภค

บรโิภค 

 

2. เกณฑใ์นการจัดทาํงบการเงนิ 

 2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน  

   งบการเงินนีจ้ัดทาํขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 

2547 โดยไดถื้อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํขึน้ตามแบบกาํหนด

รายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงนิสาํหรบับรษิัทมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 

   งบการเงินนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบญัช ี

   งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

  ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทาํขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)                     

(ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “บรษิัท”) และบรษิัทย่อย (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “บรษิัทย่อย”) ดงัต่อไปนี ้

    จดัตัง้ขึน้ใน  สดัสว่นการลงทนุ 

ช่ือบริษัท  ลกัษณะธุรกิจ  ประเทศ  ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

      2564  2563 

      (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ) 

JKN Global Content Pte. Ltd.  ตวัแทนซือ้ลิขสิทธิ์รายการ  สิงคโปร ์  100  100 

บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จาํกดั  ผลิตรายการ ใหเ้ช่าสตดูิโอ ใหเ้ช่า     

คอสตมู ใหบ้ริการจดังานอีเวน้ท ์

และบริหารจดัการศลิปิน 

 

 

 

ไทย  100  100 

บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกดั  ตวัแทนขายโฆษณา  ไทย  100  100 

บริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั  ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทศัน ์  ไทย  100  100 

บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล ์

 ไทย  80.4  - 

บริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั  ใหบ้ริการสถานีโทรทศันด์ิจิตอล และ

การผลิตและจาํหน่ายสินคา้เพ่ือ

สขุภาพ ความงาม และสินคา้อปุโภค

บริโภค 

 ไทย  100  - 

บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกดั  ประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตและ

จาํหน่ายเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

 ไทย  60  - 

บริษัทย่อยทางออ้ม - ถือโดย  

    บริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั 

        

บริษัท ควอตโทร พี จาํกดั  ไม่ดาํเนินกิจการ  ไทย  100  - 

ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคมุกิจการท่ีเขา้ไปลงทนุหรือบริษัทย่อยได ้หากบริษัทมีสิทธิไดร้บัหรือมีส่วนไดเ้สีย

ในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทนุ และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนัน้ได ้ 

ค)  บริษัทนาํงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วันท่ีบริษัทมีอาํนาจในการ

ควบคมุบรษิัทย่อยจนถึงวนัท่ีบรษิัทสิน้สดุการควบคมุบรษิัทย่อยนัน้   

ง) งบการเงินของบรษิัทย่อยไดจ้ดัทาํขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบรษิัท 

จ) สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจดัตัง้ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียน ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึน้จากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่าง

จากการแปลงค่างบการเงนิท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบรษิัท รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถ้กูตดัออกจากงบการเงินรวมนีแ้ลว้  

2.3 บรษิัทจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทนุในบรษิัทย่อยตามวิธีราคาทนุ 
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3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรบัปรุงจาํนวนหลายฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้รบัปรุงหรือจดัใหม้ีขึน้เพ่ือใหม้ี

เนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนขึน้

เก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

  การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบ

การเงินในปีปัจจบุนั 
 

3.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

  สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงหลายฉบบั และไดล้งประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซึ่งจะมีผลบังคับใชส้าํหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดป้รบัปรุงหรือจัดใหม้ีขึน้เพ่ือใหม้ีเนือ้หาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการ

บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบตัิหรือขอ้ยกเวน้ชั่วคราวกับ

ผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนีจ้ะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่องบ

การเงินในปีท่ีเริ่มนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ 
 

4. นโยบายการบัญชทีีส่าํคัญ 

 4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย 

 ขายสินค้า 

  รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้มื่อไดโ้อนอาํนาจควบคมุในสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้แลว้ กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบ

สินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมลูค่าท่ีไดร้บัหรือคาดว่าจะไดร้บัสาํหรบัสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลด

โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 รายได้จากการให้บริการ 

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโฆษณาและการประชาสมัพนัธจ์ะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดบ้รกิารโฆษณาแลว้ 

 รายได้จากค่าสิทธิ 

  รายไดจ้ากค่าสิทธิรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งซึ่งเป็นไปตามเนือ้หาของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งรายไดจ้ากค่าสิทธิท่ี

คิดค่าธรรมเนียมเป็นจาํนวนคงท่ี ซึ่งผูใ้ชสิ้ทธิไม่สามารถเรียกคืนได ้และผูใ้หสิ้ทธิไม่มีขอ้ผูกพนัภายหลงัการใหใ้ช้

สิทธิ จะถือเป็นรายไดท้ัง้จาํนวนเมื่อผูใ้ชสิ้ทธิสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามสญัญา 

 รายได้ดอกเบีย้  

  รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งดว้ยวธีิดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ โดยจะนาํมลูคา่ตามบญัชขีัน้ตน้ของสินทรพัย์

ทางการเงินมาคูณกับอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรพัยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั  

ท่ีจะนาํมลูค่าตามบญัชีสทุธิของสินทรพัยท์างการเงิน (สทุธิจากค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้) มา

คณูกบัอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 
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 ต้นทุนทางการเงนิ 

  ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ท่ี

แทจ้รงิและรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมีสภาพ

คล่องสงู ซึ่งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
 

 4.3 สินคา้คงเหลือ 

  สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมลูค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก) หรือมลูค่า

สทุธิท่ีจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า (ราคาทุนดงักล่าววดัมลูค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซึ่งใกลเ้คียงกบัตน้ทนุ

จรงิ) และประกอบดว้ยตน้ทนุวตัถดุิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

  วตัถุดิบแสดงมลูค่าตามราคาทุนโดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือมลูค่าสทุธิท่ีจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่า

กว่า และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทนุการผลิตเมื่อมีการเบิกใช ้

  ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดในการซือ้ ตน้ทุนแปลงสภาพและตน้ทุนอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้

เพ่ือใหสิ้นคา้คงเหลือนัน้อยู่ในสถานท่ีและอยู่ในสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ตน้ทนุแปลงสภาพดงักล่าวรวมการปัน

ส่วนของค่าใชจ้่ายการผลิตคงท่ีอย่างเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกต ิ

  ตน้ทุนในการซือ้ ประกอบดว้ย ราคาซือ้และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการซือ้สินคา้นัน้ เช่น อากรขาเขา้ ค่า

ขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซึ่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการไดม้าซึ่งสินคา้ และหกัดว้ยส่วนลดการคา้และเงินท่ีไดร้บัคืนจาก

การซือ้สินคา้ 

  มลูค่าสทุธิท่ีจะไดร้บัเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หกัดว้ยประมาณการตน้ทุนท่ี

จาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพ่ือใหข้ายสินคา้ได ้

 4.4 เงินลงทนุในบรษิัทย่อย 

  เงินลงทนุในบรษิัทย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวิธีราคาทนุ 
 

 4.5 ท่ีดิน อปุกรณแ์ละอปุกรณ ์และคา่เส่ือมราคา 

  ท่ีดิน แสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณแ์สดงในราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคาร และ

อปุกรณ ์และค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

  ราคาทุนรบัรูเ้มื่อเริ่มแรกท่ีไดสิ้นทรพัยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดหาสินทรพัยเ์พ่ือให้

สินทรพัยอ์ยู่ในสภาพพรอ้มท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทัง้ตน้ทุนในการรือ้ถอน ขนยา้ย และการบูรณะสถาน

ท่ีตัง้ของสินทรพัยซ์ึ่งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

  ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงันี ้
 

อาคารและส่ิงก่อสรา้ง   10 - 30   ปี 

อปุกรณส์าํนกังาน    5   ปี 

อปุกรณค์อมพิวเตอร ์   3 - 5   ปี 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้    2 - 15   ปี 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน     5 - 10   ปี 

ยานพาหนะ    5   ปี 
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กลุ่มบรษิัทมีการทบทวนมลูค่าคงเหลือและอายกุารใชป้ระโยชนอ์ย่างสมํ่าเสมอ 

  กลุ่มบริษัทคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อ

ส่วนประกอบแต่ละส่วนนัน้มีตน้ทนุท่ีมนียัสาํคญัเมื่อเทียบกบัตน้ทุนทัง้หมดของสินทรพัยน์ัน้ 

  ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

  ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรบัท่ีดิน สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและอปุกรณร์ะหว่างติดตัง้ 

        กลุ่มบริษัทตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ออกจากบญัชีเมื่อจาํหน่ายสินทรพัย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทนุจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรพัย ์จะรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุ 
 

 4.6 ตน้ทนุการไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 

  ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีแสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผ่ือ

การลดมลูค่า (ถา้มี) ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดย

วิธีเสน้ตรงตามระยะเวลาของใบอนญุาต 

  ตน้ทนุการไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีบนัทึกเริ่มแรกในมลูค่ายตุิธรรมหกัค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกับการเกิด

หนีสิ้น ภายหลงัจากการบนัทึกหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้จะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่าง

ยอดหนีเ้ริ่มแรกและยอดหนีเ้มื่อครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุการกูย้ืมโดยใชว้ิธีอตัรา

อกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 
 

 4.7 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

  กลุ่มบริษัทตัดจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชนจ์าํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสินทรพัยน์ัน้ และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักล่าวเมื่อมีขอ้บ่งชีว้า่สินทรพัย์

นัน้เกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ดงักล่าวทกุสิน้ปีเป็นอย่างนอ้ย 

ค่าสิทธิรายการและเคร่ืองหมายการคา้แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ ค่าเผ่ือการ

ดอ้ยค่า (ถา้มี)  

    ค่าสิทธิรายการจะถูกบันทึกเป็นสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นภายใตส้ัญญาสิทธิเมื่อระยะเวลาของสัญญาเริ่มตน้ 

โดยทราบมลูค่าท่ีแน่นอนของค่าสิทธิและสิทธินัน้อยู่ภายใตก้ารควบคมุของกิจการแลว้ 

  กลุ่มบรษิัทตดัจาํหน่ายค่าสิทธิรายการโดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญา 

  บรษิัทย่อยตดัจาํหน่ายเคร่ืองหมายการคา้โดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ 10 ปี 

  กลุ่มบรษิัทไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนแต่จะใชว้ิธีการ

ทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีทัง้ในระดบัของแต่ละสินทรพัยน์ัน้และในระดบัของหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด กลุ่ม

บรษิัทจะทบทวนทกุปีว่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 
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 4.8 สญัญาเชา่ 

  ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทัจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเชา่หรือประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้

สินทรพัยท่ี์ระบไุดส้าํหรบัช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสาํหรับการรับรูร้ายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าท่ีสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าตํ่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล (วนัท่ีสินทรพัยอ์า้งอิง

พรอ้มใชง้าน) กลุ่มบริษัทบนัทึกสินทรพัยสิ์ทธิการใชซ้ึ่งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรพัยอ์า้งอิงและหนีสิ้นตามสญัญา

เช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

  สินทรัพยส์ทิธกิารใช ้

 สินทรพัยสิ์ทธิการใชว้ัดมลูค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรบัปรุงดว้ยการวดัมลูค่าของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทนุของสินทรพัยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงิน

ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ริ่มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึน้ (ถา้มี) จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตาม

สญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล และหกัดว้ยส่ิงจงูใจตามสญัญาเช่าท่ีไดร้บั 

(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่าหรืออายกุาร

ใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า ดงันี ้

   ท่ีดิน  6        ปี 

   อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 6        ปี 

   ยานพาหนะ 4        ปี 

 หากความเป็นเจา้ของในสินทรพัยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้ับกลุ่มบริษัทเมื่อสิน้สุดอายุสญัญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรพัยด์ังกล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซือ้ ค่าเส่ือมราคาจะคาํนวณจากอายุการใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของ

สินทรพัย ์

 หนีส้นิตามสัญญาเช่า 

 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ

สญัญาเช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจงูใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนั

แปรท่ีขึน้อยู่กับดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรบัประกันมลูค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซือ้ซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีกลุ่มบรษิัทจะใชสิ้ทธินัน้ และการจ่ายค่าปรบัเพ่ือการยกเลิก

สญัญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสญัญาเช่า กลุ่มบรษิัท

บนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึน้อยู่กับดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีเหตุการณห์รือเงื่อนไขซึ่งเก่ียวขอ้งกับการ

จ่ายชาํระนัน้ไดเ้กิดขึน้  

 กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอัตราดอกเบีย้ตามนัยของ

สญัญาเช่าหรืออตัราดอกเบีย้การกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษัท หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล มลูค่าตามบญัชี

ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจะเพ่ิมขึน้จากดอกเบีย้ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนีสิ้นตาม

สัญญาเช่า นอกจากนี ้มูลค่าตามบัญชีของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมลูค่าใหม่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงอายุ
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สัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือ้

สินทรพัยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสนิทรัพยอ์้างอิงมีมูลคา่ตํ่า 

 สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตัง้แต่วนัท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่ง

สินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

4.9 รายการธุรกิจกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบรษิัท หมายถึงบคุคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคมุกลุ่มบรษิัท หรือถกู

กลุ่มบรษิัทควบคมุไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบักลุ่มบรษิัท 

  นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบรษิัทรว่มและบคุคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียง

โดยทางตรงหรือทางออ้มซึ่งทาํใหม้ีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสาํคัญ กรรมการหรือ

พนกังานของกลุ่มบรษิัทท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคมุการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิัท 

 

4.10 ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี

   ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้บันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี และทยอยตัดจาํหน่ายเป็น

ดอกเบีย้จ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิตามอายขุองหุน้กู ้

   ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชีไดแ้สดงหกัจากมลูค่าหุน้กูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 
 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

  กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมลูค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้น

การดาํเนินงานของแต่ละกิจการนัน้ 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีเป็นตวัเงินซึ่งอยู่ในสกลุเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 

วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

  กําไรและขาดทุนท่ี เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ ในการคํานวณผล                                      

การดาํเนินงาน 
 

4.12 การดอ้ยค่าของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน 

  ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้หรือสินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบรษิัทหากมีขอ้บ่งชีว้่าสินทรพัยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และ

จะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบรษิัท

รบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่าเมื่อมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยม์ีมลูค่าตํ่ากวา่มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัย์

นัน้ ทัง้นีม้ลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนหมายถึงมลูค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรพัยห์รือมลูค่าจากการใช้

สินทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสงูกว่า ในการประเมินมลูค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์กลุ่มบรษิัทประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ี

สะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึ่งเป็น

ลกัษณะเฉพาะของสินทรพัยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมลูค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้
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แบบจาํลองการประเมินมลูค่าท่ีดีท่ีสดุซึ่งเหมาะสมกบัสินทรพัย ์ซึ่งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้า

จากการจาํหน่ายสินทรพัยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนัน้ผูซ้ือ้กบัผูข้ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจ

ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 

  หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(ยกเวน้ค่าความนิยม) มีขอ้บ่งชีท่ี้แสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท่ี์รบัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบรษิัทจะประมาณมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บั

คืนของสินทรพัยน์ั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปล่ียนแปลง

ประมาณการท่ีใชก้าํหนดมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครัง้ล่าสดุ โดย

มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยท่ี์เพ่ิมขึน้จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตาม

บญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยใ์นงวดก่อน ๆ กลุ่มบรษิัทจะบนัทึก

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรพัย์

นัน้แสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่ามลูค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรพัย์

เพ่ิม 

   กลุ่มบรษิัทจะรบัรูร้ายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ 
 

4.13 ผลประโยชนพ์นกังาน 

 ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนักงาน 

   กลุ่มบรษิัทรบัรู ้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

   กลุ่มบรษิัทและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงนิท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ

เงินท่ีกลุ่มบรษิัทจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทุนสาํรองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องกลุ่ม

บรษิัท เงินท่ีกลุ่มบรษิัทจ่ายสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน และผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน 

   กลุ่มบริษัทมีภาระสาํหรบัเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ

ตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืน ๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออก

จากงานสาํหรบัพนักงาน นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ไดแ้ก่ 

โครงการเงินรางวลัการปฏิบตัิงานครบกาํหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษัทคาํนวณหนีสิ้นตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน และโครงการผลประโยชนร์ะยะ

ยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิ ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย

ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

   ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย สาํหรบัโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

   ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย สาํหรบัโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในกาํไรหรือขาดทนุ 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเมื่อกลุ่มบรษิัทรบัรูต้น้ทนุการปรบัโครงสรา้งท่ีเก่ียวขอ้ง  
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4.14 หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 หุน้กูแ้ปลงสภาพแสดงองคป์ระกอบท่ีเป็นหนีสิ้นและส่วนท่ีเป็นของเจา้ของแยกจากกันในงบแสดงฐานะ

การเงิน บริษัทฯไดแ้ยกแสดงองคป์ระกอบดังกล่าว โดยกาํหนดราคาตามบัญชีของหนีสิ้นจากการคาํนวณจาก

กระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบีย้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ในตลาดท่ีเป็นอยู่ขณะนัน้ และ

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของหุน้กูแ้ปลงสภาพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็น

องคป์ระกอบของหนีสิ้น  

 หุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหนีสิ้นแสดงดว้ยราคาทุนตัดจาํหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

หรือครบอายุการชาํระคืนของหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซึ่งกาํหนดขึน้ ณ วันท่ีออกหุ้นกู้จะไม่มีการ

เปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

 ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูบ้นัทึกแยกตามส่วนขององคป์ระกอบท่ีเป็นหนีสิ้นและองคป์ระกอบท่ีเป็นทนุตาม

สัดส่วน โดยค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ส่วนขององค์ประกอบท่ีเป็นหนี้สินให้บันทึกหักจากหุ้นกู้แปลงสภาพ - 

องคป์ระกอบท่ีเป็นหนีสิ้นและตัดจาํหน่ายตามอายุของหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูส่้วนของ

องคป์ระกอบท่ีเป็นทนุแสดงหกัจากส่วนของหุน้กูแ้ปลงสภาพองคป์ระกอบท่ีเป็นทนุโดยไม่ตอ้งตดัจาํหน่าย 
 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

   กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนีสิ้นไวใ้นบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณใ์นอดีตได้

เกิดขึน้แลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลือ้ง

ภาระผกูพนันัน้ และกลุ่มบรษิัทสามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนันัน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ  
 

4.16 ภาษีเงินได ้

  ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

  กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินไดปั้จจุบันตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้ับหน่วยงานจัดเก็บภาษี ของรฐั โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

  กลุ่มบริษัทบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรพัย์

และหนีสิ้น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีเก่ียวขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมี

ผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

  กลุ่มบริษัทรบัรูห้นีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการแต่รบัรู ้

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรบัผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้

ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบรษิัทจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์าก

ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

  กลุ่มบริษทัจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรบัลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบรษิัทจะไม่มีกาํไรทางภาษี

เพียงพอต่อการนาํสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์
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  กลุ่มบริษัทจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบั

รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

4.17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

  กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรพัยท์างการเงินดว้ยมลูค่ายตุิธรรม และบวกดว้ยตน้ทนุการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ อย่างไรก็

ตาม สาํหรบัลกูหนีก้ารคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคัญ กลุ่มบริษัทจะรบัรูสิ้นทรพัยท์าง

การเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรบัรูร้ายได ้

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

 กลุ่มบรษิัทจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรบัรูร้ายการเริ่มแรก เป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่

ในภายหลังดว้ยราคาทุนตัดจาํหน่าย สินทรพัยท์างการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลังดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดย

พิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรพัยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญา

ของสินทรพัยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทนุตดัจาํหน่าย  

  กลุ่มบริษัทวดัมลูค่าสินทรพัยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรพัยท์าง

การเงินนัน้เพ่ือรบักระแสเงินสดตามสญัญา และเงื่อนไขตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงิน

สดท่ีเป็นการรบัชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบไุวเ้ท่านัน้  

  สินทรพัยท์างการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลังโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ดอ้ยค่า ทั้งนี ้ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดขึน้จากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรพัย์

ดงักล่าวจะรบัรูใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ    

 สินทรัพยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 

 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม โดยรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงสทุธิของมลูค่ายตุิธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ 

 ทัง้นี ้สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ ์เงินลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือ

คา้ เงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อ่ืน และสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดร้บัชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้ 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีส้ินทางการเงนิ 

   ยกเว้นหนีสิ้นตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกสาํหรับหนีสิ้นทางการเงินดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนีสิ้นทางการเงินเป็นหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าในภายหลัง

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ทัง้นี ้ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดขึน้จากการตดัรายการหนีสิ้น

ทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิจะรบัรูใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ โดยการคาํนวณมลูค่า

ราคาทนุตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมลูค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทนุท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงินัน้ดว้ย ทัง้นี ้ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทนุทางการเงินใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ 
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 การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 สินทรพัยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ั้นได้

สิน้สุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิท่ีจะไดร้ับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงได้มีการโอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสินทรพัยน์ัน้ หรือมีการโอนการควบคมุในสินทรพัยน์ัน้ แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้

คงไวซ้ึ่งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสินทรพัยน์ัน้   

 กลุ่มบริษัทตดัรายการหนีสิ้นทางการเงินก็ต่อเมื่อไดม้ีการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของหนีสิ้นนัน้แลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผกูพนันัน้ หรือมีการสิน้สดุลงของภาระผกูพนันัน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหนีสิ้นทางการเงินท่ีมีอยู่ใหเ้ป็น

หนีสิ้นใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซึ่งมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหนีสิ้นท่ีมีอยู่

อย่างเป็นสาระสาํคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนีสิ้นเดิมและรบัรูห้นีสิ้นใหม่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่างของมลูค่าตาม

บญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ  
 

 การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

   ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตัด

จาํหน่าย หรือสินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยวิธีมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

อ่ืน และสินทรพัยท่ี์เกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเชื่อและสญัญาคํา้ประกันทางการเงิน ประเมินโดยไม่จาํเป็นตอ้ง

รอใหเ้กิดเหตกุารณด์า้นเครดิตเกิดขึน้ก่อน กลุ่มบรษิัทใชว้ิธีทั่วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผ่ือผล

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า 

   กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้สาํหรบัลกูหนีก้ารคา้ 

ดังนั้น ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้น

เครดิต แต่จะรบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของลูกหนีก้ารคา้โดย

อา้งอิงจากขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีต ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการคาดการณไ์ปในอนาคต

เก่ียวกบัลกูหนีน้ัน้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

 สินทรพัยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัคืนกระแสเงินสดตาม

สญัญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 สินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินจะนาํมาหกักลบกัน และแสดงดว้ยยอดสทุธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรบัรู ้และกิจการมีความ

ตัง้ใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสทุธิ หรือตัง้ใจท่ีจะรบัสินทรพัยแ์ละชาํระหนีสิ้นพรอ้มกนั 
  

4.18 ตราสารอนพุนัธ ์

 กลุ่มบริษัทใชต้ราสารอนุพนัธ ์เช่น สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ เพ่ือป้องกันความเส่ียงจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

 กลุ่มบริษัทรบัรูมู้ลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีทาํสัญญา และวัดมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยมลูค่ายุติธรรม โดยรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรพัยท์างการเงินเมื่อมีมลูค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์และแสดงเป็น

หนีสิ้นทางการเงินเมื่อมีมลูค่ายตุิธรรมนอ้ยกว่าศนูย ์ 
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4.19 การวดัมลูค่ายตุิธรรม 

   มลูคา่ยตุิธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหนีสิ้น

ใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดั

มลูค่า กลุ่มบริษัทใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นซึ่ง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาด

ท่ีมีสภาพคล่องสาํหรบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพ

คล่องได ้กลุ่มบริษัทจะประมาณมลูค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมลูค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ ์

และพยายามใชข้อ้มลูท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นท่ีจะวดัมลูค่ายตุิธรรมนัน้ใหม้ากท่ีสดุ  

   ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน                          

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายตุธิรรม ดงันี ้

   ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรพัยห์รือหนีสิ้นอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

   ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนีสิ้น ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรือทางออ้ม 

   ระดบั 3 ใชข้อ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกจิการประมาณขึน้  

  ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิัทจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชัน้ของ

มูลค่ายุติธรรมสาํหรบัสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีถืออยู่ ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบ

เกิดขึน้ประจาํ  
 

4.20 การใชด้ลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

  ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบต่อ

จาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มลูท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไป

จากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงันี ้

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

 ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ ฝ่ายบรหิารจาํเป็น ตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากลูกหนี้แต่ละรายโดยคํานึงถึง

ประสบการณก์ารเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท่ี้คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณไ์วข้องกลุ่มลกูคา้ท่ีมีความ

เส่ียงด้านเครดิตท่ีคล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี ้ ข้อมูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการ

คาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบรษิัทอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสญัญาของลกูคา้ท่ีเกิดขึน้จรงิในอนาคต 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ 

  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการในแต่ละช่วงเวลาและ

บันทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนตํ่ากว่ามลูค่าตามบัญชี ในการนีฝ่้ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณร์ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตน – ลิขสิทธิ์รายการ 
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 สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

  กลุ่มบริษัทจะรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีสาํหรบัผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้มื่อมีความเป็นไปไดค้่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้

ประโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนีฝ่้ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควร

รบัรูจ้าํนวนสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะ

เกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ยืมส่วนเพิ่ม 

  กลุ่มบรษิัทไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า ดงันัน้จึงใชอ้ตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมส่วน

เพ่ิมของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนีสิ้นตามสญัญาเช่า โดยอตัราเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมเป็นอตัราดอกเบีย้ท่ีกลุ่มบริษัท

จะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินท่ีจําเป็นเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ใน

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลงึ โดยมีระยะเวลาการกูย้ืมและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลงึ 

5.  การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่าง

ต่อเน่ือง ทาํใหเ้ศรษฐกิจยงัมีการชะลอตัวและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณด์ังกล่าวอาจ

ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทไดต้ิดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์

ดงักล่าว และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูค่าของสินทรพัย ์ประมาณการหนีสิ้นและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้

อย่างต่อเน่ือง  

6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

  ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการทางธุรกิจท่ีสาํคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าว

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบรษิัทและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึ่ง

เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี ้

  

  ลา้นบาท  

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

  2564  2563  2564  2563   

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย           

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)           

รายไดจ้ากการขายสิทธิ  -  -  31  6  ราคาตามสญัญา 

รายไดอ่ื้น  -  -  3  3  ราคาตามสญัญา 

ค่าบริการจ่าย  -  -  8  10  ราคาตามสญัญา 

รายไดท้างการเงิน  -  -  8  -  อตัราตามสญัญา 

           

รายการธุรกิจกบักิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั           

รายไดจ้ากการขาย  2  -  -  -  ราคาตามสญัญา 

รายไดจ้ากการบริการ  7  11  2  -  ราคาตามสญัญา 
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  ลา้นบาท  

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

  2564  2563  2564  2563   

ค่าเช่าจ่าย  13 
 

14  12 
 

12 
 ราคาเทียบเคียงกบัราคา

ตลาด 

ค่าบริการจ่าย  16  16  13  15  ราคาตามสญัญา 

ซือ้สินคา้  6  -  -  -  ราคาทนุบวกกาํไรรอ้ยละ 5 

 

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบรษิัทและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมายเหต ุ8)        

บริษัทย่อย -  -  183,209  12,319 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั (มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั) 5,158  23,176  -  10 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 5,158  23,176  183,209  12,329 

เงินมดัจาํค่าเช่า        

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั (มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั) 1,940  2,000  1,940  1,838 

รวมเงินมดัจาํค่าเช่า 1,940  2,000  1,940  1,838 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหต ุ19)        

บริษัทย่อย -  -  301,365  275,904 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั (มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั) 5,505  2,010  3,602  1,722 

รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 5,505  2,010  304,967  277,626 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั        

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั (มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั) 31,585  42,188  31,585  34,690 

รวมหนีส้ินตามสญัญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 31,585  42,188  31,585  34,690 

 

เงินใหกู้ย้ืมแก่กจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้ืมระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ 

การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี ้

  พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที่ 31   เพ่ิมขึน้  ลดลง  ณ วนัที่ 31 

เงินใหกู้ย้ืมแก่  ธันวาคม 2563  ระหว่างปี  ระหว่างปี  ธันวาคม 2564 

 บริษัทย่อย         

บริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั  -  8,000  -  8,000 

บริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั  -  461,227  (25,602)  435,625 

บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกดั  -  9,950  -  9,950 
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บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกดั  -  13,200  -  13,200 

รวม  -  492,377  (25,602)  466,775 

   

  พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที่ 31   เพ่ิมขึน้  ลดลง  ณ วนัที่ 31 

เงินใหกู้ย้ืมแก่  ธันวาคม 2562  ระหว่างปี  ระหว่างปี  ธันวาคม 2563 

 บริษัทย่อย         

บริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั  -  10,000  (10,000)  - 

รวม  -  10,000  (10,000)  - 

 
 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันคิดดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ 4.25 - 6.62 ต่อปี 

และอตัรารอ้ยละ 5.025 ต่อปี ตามลาํดบั มีกาํหนดชาํระคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลกัประกนั  
 

 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ การ

เคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี ้

  พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที่ 31   เพ่ิมขึน้  ลดลง  ณ วนัที่ 31 

เงินกูย้ืมจาก  ธันวาคม 2563  ระหว่างปี  ระหว่างปี  ธันวาคม 2564 

 บริษัทย่อย         

บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จาํกดั  -  13,700  -  13,700 

บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกดั  -  4,000  (401)  3,599 

รวม  -  17,700  (401)  17,299 
 

 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันคิดดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 4.25 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเมื่อทวงถาม และไมม่ี

หลกัประกนั 
 ภาระคํา้ประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพนัเก่ียวกับการนาํเงินฝากธนาคารไปคํา้ประกันใหแ้ก่บริษัทย่อยแห่ง

หน่ึงสาํหรบัใหธ้นาคารออกหนงัสือคํา้ประกนัปฏิบตัิตามสญัญาเป็นจาํนวนเงิน 6.86 ลา้นบาท 
 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

  สาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการ

และผูบ้รหิาร ดงัต่อไปนี ้
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    พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 32,062  37,757  29,562  31,374 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,735  1,074  2,967  946 

รวม 34,797  38,831  32,529  32,320 
 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

     พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสด 314  286  244  218 

เงินฝากธนาคาร 99,503  806,805  63,259  759,990 

รวม 99,817  807,091  63,503  760,208 
 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยม์ีอัตราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.05 - 0.35 ต่อปี (2563: รอ้ยละ 

0.03 - 0.50 ต่อปี) 

 
 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน        

อายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัทีถ่ึงกาํหนดชาํระ        

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,310  812  123,360  4,355 

 คา้งชาํระ         

 นอ้ยกว่า 3 เดือน -  6,364  21,654  4,563 

 3 - 6 เดือน 16  -  14,377  85 

 6 - 12 เดือน -  16,000  19,206  1,790 

 มากกว่า 12 เดือนขึน้ไป -  -  2,023  - 

รวม 4,326  23,176  180,620  10,793 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน        

อายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัทีถ่ึงกาํหนดชาํระ        

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 994,897  946,940  744,044  945,113 

        

 คา้งชาํระ         

 นอ้ยกว่า 3 เดือน 97,538  312,244  22,107  311,999 

 3 - 6 เดือน 198,222  186,083  196,277  186,083 

 6 - 12 เดือน 524,579  97,452  514,908  97,452 

 มากกว่า 12 เดือนขึน้ไป 1,013  549  908  443 

รวม 1,816,249  1,543,268  1,478,244  1,541,090 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้  (58,105)  (54,274)  (47,297)  (54,168) 

สทุธิ 1,758,144  1,488,994  1,430,947  1,486,922 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 1,762,470  1,512,170  1,611,567  1,497,715 

        

ลูกหนีอ่ื้น        

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -  -  1,923  - 

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 497  133  -  133 

รายไดค้า้งรบั - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -  -  -  1,536 

รายไดค้า้งรบั - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 1,292  356  644  263 

ดอกเบีย้คา้งรบั - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 832  -  666  - 

รวมลกูหนีอ่ื้น 2,621  489  3,233  1,932 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 1,765,091  1,512,659  1,614,800  1,499,647 
 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  ยอดคงเหลือของลูกหนีก้ารคา้ประกอบดว้ยลูกคา้รายใหญ่ 12 รายแรกคิดเป็นประมาณ

รอ้ยละ 92 ของยอดลกูหนีก้ารคา้คงคา้ง (มียอดรายไดค้่าสิทธิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จากลกูหนีก้ลุ่มนีค้ิดเป็น

ประมาณรอ้ยละ 92 ของยอดรายไดค้่าสิทธิ) โดยลกูคา้ในประเทศ 2 ราย ใน 12 รายดงักล่าว เป็นลกูคา้ท่ีไดร้บัการรบัรองจาก

ลกูคา้รายใหญ่ท่ีแนะนาํ และพนัธมิตรทางธุรกิจของลกูคา้ 

  ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษัทไดพิ้จารณาตัง้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้สาํหรบัลกูหนีก้ารคา้คา้ง

นานเป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: โอนกลบั 7 ลา้นบาท) และกลุ่มบรษิัทสามารถเก็บเงินบางส่วนไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่

หลงัสิน้งวดเป็นเงินจาํนวนประมาณ 122 ลา้นบาท ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทอยู่ระหว่างเรง่การเก็บเงินจากลกูหนีก้ารคา้ใหม้ีประสิทธิภาพ

มากขึน้ในอนาคต เพ่ือนาํเงินท่ีไดม้าใชห้มนุเวียนในการดาํเนินงานและชาํระหนีสิ้นต่าง ๆ  รวมถึงเงินกูย้ืมและหุน้กูท่ี้กาํลงัจะถึง

กาํหนดชาํระ 

9.  สินค้าคงเหลือ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

สินคา้สาํเรจ็รูป 16,556  78  77  78 

งานระหว่างผลิต 314  -  -  - 

วตัถดุิบ 3,822  -  -  - 

บรรจภุณัฑ ์ 3,223  -  -  - 

รวม 23,915  78  77  78 

 

10.  เงนิฝากสถาบันการเงนิทีมี่ภาระคํา้ประกัน 

  ยอดคงเหลือนี ้คือ เงินฝากธนาคารซึ่งบรษิัทไดน้าํไปคํา้ประกันวงเงินสินเชื่อท่ีบรษิัทไดร้บัจากสถาบนัการเงิน และนาํไป

คํา้ประกนัการออกหนงัสือคํา้ประกนัตามสญัญาใหก้บับรษิัทย่อยแห่งหน่ึง 
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11.  เงนิลงทนุในบริษทัย่อย 

           11.1 เงินลงทนุในบรษิัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

บริษัท  

ทนุเรียกชาํระแลว้ 

(พนับาท)  

สดัสว่นการลงทนุ 

ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

ราคาทนุ 

(พนับาท) 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

      (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ)     

JKN Global Content Pte. Ltd.  7.6 ลา้นเหรียญ

สหรฐัฯ  

7.6 ลา้นเหรียญ

สหรฐัฯ  100  100  249,093  249,093 

บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จาํกดั  100,000  100,000  100  100  100,000  100,000 

บริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั   80,000  80,000  100  100  80,000  80,000 

บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกดั     10,000  10,000  100  100  10,000  10,000 

บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกดั  34,000  -  80.4  -  27,000  - 

บริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั  500,000  -  100  -  1,049,983  - 

บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกดั  93,000  -  60  -  77,360  - 

หกั: ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทนุใน 

 บริษัทย่อย 

         

(6,000)  - 

รวม          1,587,436  439,093 
 

  ในระหวา่งปีปัจจบุนั บรษิัทไดล้งทนุเพ่ิมในหุน้สามญัของบรษิัทยอ่ยดงัต่อไปนี ้

ก) เมื่อวนัท่ี 13 มกราคม 2564 บรษิัทไดล้งทนุในหุน้สามญัของบรษิัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกดั    ซึ่งเป็นบรษิัทท่ี

จดัตัง้ใหม่ในประเทศไทย จาํนวนรอ้ยละ 51 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

ข) เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2564 บริษัทไดเ้ขา้ทาํสัญญาซือ้ขายหุน้กับกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมของ บริษัท  ดีเอ็น บรอด

คาสท ์จาํกัด (“DN”) โดยเขา้ซือ้หุน้สามญัทัง้หมด จาํนวน 50 ลา้นหุน้ คิดเป็นสดัส่วน    รอ้ยละ 100 ของหุน้

ทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว รวมมูลค่า 5 ลา้นบาท และรับโอนสิทธิเรียกรอ้งในการรับชาํระคืนเงินกู้และ

ดอกเบีย้จากเจา้หนีข้องบรษิัทดงักล่าว รวมมลูค่า 2,388 ลา้นบาท โดยบรษิัทจะตอ้งชาํระค่าตอบแทนในการ

รบัโอนสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าว เป็นจาํนวนประมาณ 1,055 ลา้นบาทโดยจ่าย ณ วนัโอนสิทธิ จาํนวน 855 ลา้น

บาท และจาํนวน 200 ลา้นบาท ทยอยจ่ายรายเดือน เป็นระยะเวลา 3 ปีโดยไม่มีดอกเบีย้ (จ่ายชาํระใน

ระหว่างปีจาํนวน 44 ลา้นบาท) ใหแ้ก่เจา้หนีข้องบริษัทดังกล่าวรวมมลูค่าการลงทุนทั้งสิน้ประมาณ 1,060 

ลา้นบาท โดยบริษัทไดร้บัโอนหุน้จากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ DN และรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในการรบัชาํระคืน

เงินกูแ้ละดอกเบีย้จากเจา้หนีข้อง DN เรียบรอ้ยแลว้ จึงทาํให ้DN มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและได้

เปล่ียนชื่อเป็น “บริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกัด” โดยไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงท่ี    กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2564 

  มูลค่าของสินทรัพย์ท่ี ได้มาและหนี้สิน ท่ีรับมาของหุ้น  บริษัท เจเคเ อ็น เบสท์ ไลฟ์ จํากัด  

ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวนัท่ีใกลเ้คียงท่ีสดุกบัวนัซือ้กิจการ ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี ้
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 พนับาท 

 
 

มลูค่าตามบญัชี 

 ปรบัปรุง         

มูลค่ายุติธรรม 

  

มลูค่ายตุธิรรม 

สินทรพัย ์      

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,843  -  3,843 

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 4,761  -  4,761 

 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 18,270  -  18,270 

 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 184,842  132,565  317,407 

 ตน้ทนุการไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ 286,964  (286,964)  - 

 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิ์รายการ 84  -  84 

      ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์ 19,237  -  19,237 

 สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -  215,487  215,487 

 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 7,396  -  7,396 

หนีส้ิน      

 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 153,553  -  153,553 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอนาํส่ง 2,978  -  2,978 

 หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 4,777  -  4,777 

 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 5,317  -  5,317 

สินทรพัยส์ทุธิจากการซือ้ 358,772  61,088  419,860 

หกั  สิ่งตอบแทนในการซือ้      (1,045,935) 

ค่าความนิยม     626,075 

สิ่งตอบแทนในการซือ้ - เงินสดจ่าย     1,045,935 

หกั  หนีส้ินตามสญัญาโอนสิทธิเรียกรอ้ง     (185,935) 

หกั  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทที่ซือ้     (3,843) 

กระแสเงินสดจ่ายในการซือ้กิจการ - สทุธิจาก      

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ไดร้บั     856,157 
 

  กลุ่มบริษัทได้ด ําเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้และหนี้สินท่ีรับมา 

 ณ วนัท่ีซือ้กิจการโดยการวดัมลูค่านีไ้ดเ้สรจ็สมบูรณแ์ลว้ ซึ่งอยู่ภายใตร้ะยะเวลาในการวดัมลูค่า 12 เดือน นบัจาก

วนัท่ีซือ้กิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ทัง้นีภ้ายในระยะเวลา

วดัมลูค่าดงักล่าว กลุ่มบรษิัทไดป้รบัปรุงงบการเงินเก่ียวกับการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีระบุไดร้วมทัง้

ค่าความนิยม ณ วนัท่ีซือ้กิจการจากท่ีเคยบนัทึกไวเ้ดิม 

ค) ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมตัิการยกเลิกการเขา้ซือ้

หุน้ทัง้หมดใน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิรค์ จาํกัด (“JKN Global Living”) จากผูถื้อหุน้ของ JKN 

Global Living ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2563 เมื่อวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 และ

บริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ก่อนหนา้นี ้ทัง้นี ้เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้

เห็นว่า เพ่ือก่อใหเ้กิดความคล่องตวัลดความซํา้ซอ้นในการดาํเนินธุรกิจ การท่ีบริษัทย่อยของบริษัทเขา้ดาํเนิน

ธุรกิจประเภทจาํหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ตลอดจนสินค้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 

สามารถต่อยอดธุรกิจของบรษิัทย่อยไดเ้ป็นอย่างดี และสรา้งผลประโยชนใ์นภาพรวมใหแ้ก่บรษิัทไดด้ีกว่า  
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ง) เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 บริษัทไดเ้ขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้กับกลุ่มผูถ้ือหุน้เดิมของ บริษัท เอ็มเอ็น เบฟ

เวอเรจ จาํกัด โดยเขา้ซือ้หุน้สามญัทัง้หมด จาํนวน 557,600 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60 ของหุน้ทัง้หมด

ของบริษัทดงักล่าว รวมมลูค่า 76.5 ลา้นบาท จึงทาํให ้บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกัด มีสถานะเป็น

บริษัทย่อยของบริษัท 

มูลค่าของสินทรัพย์ท่ี ได้มาและหนี้สินท่ีรับมาของหุ้น บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จํากัด ณ วันท่ี   

1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัท่ีใกลเ้คียงท่ีสดุกบัวนัซือ้กิจการ ประกอบดว้ยรายการ ดงัต่อไปนี ้

 พนับาท 

  

 

 ปรบัปรุง      มูลค่า

 

  

 สินทรพัย ์      

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 411  -  411 

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 2,637  -  2,637 

 สินคา้คงเหลือ 3,510  -  3,510 

 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 975  -  975 

 เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระคํา้ประกนั 130  -  130 

 เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 17,000  -  17,000 

 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 39,288  23,902  63,190 

 สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 2,823  -  2,823 

      สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 31  -  31 

 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 270  -  270 

หนีส้ิน      

 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 5,303  -  5,303 

 เงินกูย้ืมกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 520  -  520 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาํส่ง 56  -  56 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอนาํส่ง 352  -  352 

 หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี -  4,780  4,780 

 หนีส้ินตามสญัญาเช่า 2,859  -  2,859 

 หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 12,990  -  12,990 

 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 3,048  -  3,048 

สินทรพัยส์ทุธิจากการซือ้ 41,947  19,122  61,069 

หกั  ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ 40%     (24,454) 

ส่วนของสินทรพัยส์ทุธิจากการซือ้     36,615 

หกั สิ่งตอบแทนในการซือ้      (76,500) 

ค่าความนิยม     39,885 

สิ่งตอบแทนในการซือ้ - เงินสดจ่าย     76,500 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทที่ซือ้     (411) 

กระแสเงินสดจ่ายในการซือ้กิจการ - สทุธิจาก      

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ไดร้บั     76,089 
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กลุ่มบริษัทไดด้าํเนินการใหม้ีการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบไุดแ้ละหนีสิ้นท่ีรบัมา ณ วนัท่ีซือ้กิจการ

โดยการวัดมูลค่านีไ้ดเ้สร็จสมบูรณแ์ลว้ ซึ่งอยู่ภายใตร้ะยะเวลาในการวดัมูลค่า 12 เดือน นับจากวันท่ีซือ้กิจการ

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ทั้งนีภ้ายในระยะเวลาวัดมูลค่า

ดงักล่าว กลุ่มบรษิัทไดป้รบัปรุงงบการเงินเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีระบุไดร้วมทัง้รวมทัง้ค่า

ความนิยม  ณ วนัท่ีซือ้กิจการจากท่ีเคยบนัทึกไวเ้ดิม 
 

 11.2 ค่าความนิยม 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

ค่าความนิยมตน้ปี -  - 

บวก: เพ่ิมในระหว่างปี 665,960  - 

ค่าความนิยม - สทุธิ 665,960  - 
 

ในปี 2563 บรษิัทไดล้งทนุเพ่ิมและจาํหน่ายในหุน้สามญัของบรษิัทย่อยดงัต่อไปนี ้

ก) เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2563 บริษัทไดล้งทุนเพ่ิมในหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกัด จาํนวน 

200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 20 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนของ

บรษิัทในบรษิัทย่อยดงักล่าวคงเดิมท่ีรอ้ยละ 100 

ข) เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2563 และ 12 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ JKN Global 

Content Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตั้งใหม่ในประเทศสิงค์โปร์จํานวน 9,253,937 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 

เหรียญสหรฐัฯ รวมมูลค่าทั้งสิน้ 9.3 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ โดยคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ ต่อมา

บรษิัทย่อยไดล้ดทนุเรียกชาํระแลว้จากเดิม 9.3 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ (จาํนวน 9,253,937 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1 เหรียญสหรฐัฯ) เป็น 7.6 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ (จาํนวน 7,605,137 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรฐัฯ) 

โดยมีสดัส่วนการลงทนุของบรษิัทในบรษิัทย่อยดงักล่าวคงเดิมท่ีรอ้ยละ 100  

ค) เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 บรษิัทไดจ้าํหน่ายเงนิลงทนุในหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิัท คาเฟ่ แอนน ์จาํกดั 

(เดิมชื่อ “บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จํากัด”) จํานวน 9,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ให้แก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกันในราคา 25,595 บาท บริษัทไดบ้นัทึกผลขาดทนุจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบ

การเงินรวม 8,678 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาท) 
 

12. เงนิลงทนุในการร่วมค้า 

 12.1 รายละเอียดของการรว่มคา้ 

  เงินลงทนุในการรว่มคา้ซึ่งบนัทึกในวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย  
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    พนับาท 

    งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 

 

สดัสว่นเงินลงทนุ 

(รอ้ยละ) 

  

ราคาทนุ 

 มลูค่าตามบญัชีตามวิธี 

ส่วนไดเ้สยี 

    2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ถือหุน้โดยบริษัท เจเคเอ็น เบสท ์

ไลฟ์ จาํกดั 

              

บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง จาํกดั  การขายปลีกโดยการ

รบัสั่งสินคา้ทาง

ไปรษณียโ์ทรทศันว์ทิย ุ

และโทรศพัท ์

 51  -  24,900  -  18,699  - 

รวม        24,900  -  18,699  - 

  

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติใหบ้ริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ 

จาํกัด (“JKN Best Life”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 100 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เขา้ลงทุนใน

บริษัท ไฮ ช็อปป้ิง จาํกัด (“HS”) ซึ่งประกอบธุรกิจใหบ้ริการผลิตรายการโทรทัศน ์พัฒนาระบบและบริหารจัดการท่ีเก่ียวกับ

ธุรกิจบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์เพ่ือการแนะนาํ และขายสินคา้ผ่านส่ือกลางหลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ (1) ช่องนาํ

สญัญาณผ่านระบบดาวเทียม (2) ระบบเคเบิล้ (3) ระบบดิจิตอล (4) ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมอ่ืน ๆ  โดย HS มีบริษัทย่อยท่ี

ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของหุน้ทั้งหมด คือ บริษัท ไฮ ช็อปป้ิง ทีวี จาํกัด (“HSTV”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการใหบ้ริการกิจการ

โทรทศัน ์โดย HSTV เป็นผูถื้อใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์เพ่ือใหบ้รกิารการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์

สาํหรบักิจการท่ีไม่ใชค้ล่ืนความถ่ีผ่านช่องรายการ HIGH SHOPPING ในการนี ้JKN Best Life (ในฐานะผูซ้ือ้) ไดเ้ขา้ลงนามใน

สญัญาซือ้ขายหุน้ท่ีเก่ียวขอ้ง กับ บริษัท อินทชั มีเดีย จาํกดั (ในฐานะผูข้าย) และสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ปัจจุบนั กับ บริษัท 

ฮนุได โฮม ช็อปป้ิง เน็ตเวิรก์ คอรป์อเรชั่น (“สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการเขา้ลงทุนใน HS”) เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 1 

กนัยายน 2564 

 ทัง้นี ้รายละเอียดท่ีสาํคญัของการเขา้ลงทนุของ JKN Best Life ใน HS มีดงัต่อไปนี ้

 (1) การเขา้ซือ้หุน้สามัญของ HS จาํนวน 27,183,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาซือ้ขายรวม

ทัง้สิน้ 100 บาท จากผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท คือ บรษิัท อินทชั มีเดีย จาํกัด ทัง้นีภ้ายหลงัท่ี HS ดาํเนินการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัทจาํนวน 33,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

533,000,000 บาท โดยภายหลังการเขา้ลงทุนดงักล่าว JKN Best Life จะถือหุน้จาํนวนรอ้ยละ 51 ของหุน้ท่ีออกและ

จาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ HS (“ธุรกรรมการซือ้หุน้เดิม”) และ 

 (2) ภายใน 31 ตุลาคม 2564 หลังจากการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้เดิมเสร็จสิน้ HS จะเพ่ิมทุนจดทะเบียน

จาํนวนไม่เกิน 48,730,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 4,873,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 

บาท โดย JKN Best Life ในฐานะผูถื้อหุน้ จะเขา้จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของ HS ตามสดัส่วนการถือหุน้ใน HS จาํนวน

ไม่เกิน 2,490,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 51 ของหุน้ทัง้หมดภายหลงัจากการเพ่ิมทุน โดยมี

มลูค่าการจองซือ้หุน้ในครัง้นีไ้ม่เกิน 24,900,000 บาท (“ธุรกรรมการซือ้หุน้เพ่ิมทนุ”) 
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เมื่อวนัท่ี 16 กันยายน 2564 JKN Best Life ไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัของ HS จาํนวน 27,183,000 หุน้ จากผูถื้อหุน้

เดิมของ HS คือ บริษัท อินทชั มีเดีย จาํกัด และดาํเนินการแจง้การเปล่ียนแปลงรายชื่อผูถื้อหุน้ของ HS กับกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 16 กันยายน 2564โดยภายหลงัจากการเขา้ลงทุนในครัง้นี ้

JKN Best Life ไดเ้ขา้เป็นผูถื้อหุน้จาํนวนรอ้ยละ 51 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดใน HS 

เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 JKN Best Life ไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของ HS จาํนวน 2,490,000 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 24,900,000 บาท และดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุน พรอ้มทั้งจดแจง้การ

เปล่ียนแปลงรายชื่อผูถื้อหุน้ของ HS และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อเป็น “บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปป้ิง จาํกัด” ต่อกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ในวนัเดียวกนั โดยภายหลงัจากการเขา้ซือ้หุน้เพ่ิมทุนในครัง้นี ้

JKN Best Life จะถือหุน้ใน HS จาํนวนทัง้สิน้ 29,673,000 หุน้ และยงัคงเป็นผูถื้อหุน้จาํนวนรอ้ยละ 51 ของหุน้ท่ีออก

และจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดใน HS 
 

 12.2 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) ในการรว่มคา้ 

  ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทรบัรูส่้วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการรว่มคา้

ในงบการเงินรวม ดงันี ้

  พนับาท 

ช่ือบริษัท  2564 

บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปป้ิง จาํกดั  (6,201) 

รวม  (6,201) 
  

 12.3 ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของการรว่มคา้ท่ีมีสาระสาํคญั 

  บรษิัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปป้ิง จาํกดั 

 พนับาท 

 2564 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,280 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 25,126 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 21,647 

หนีส้ินหมนุเวียน 100,307 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน 22,558 

สรุปรายการกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จ  

รายได ้ 69,469 

ค่าใชจ่้าย 81,629 

กาํไร (ขาดทุน) (12,160) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่น (12,160) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็รวม (12,160) 
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13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์ 

  บญัชีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์สรุปไดด้งันี ้

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

       เคร่ืองตกแต่ง    สินทรพัย ์   

   อาคารและ  เคร่ืองจกัร  และเคร่ืองใช ้    ระหว่างติดตัง้   

 ที่ดิน  ส่วนปรบัปรุง  และอปุกรณ ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และก่อสรา้ง  รวม 

ราคาทุน              

31 ธันวาคม 2563 -  -  55,205  28,159  15,598  -  98,962 

ไดม้าจากการซือ้กิจการ 127,700  217,077  216,955  31,772  100  1,624  595,228 

ซือ้เพ่ิม -  5,699  7,642  3,367  1,385  590  18,683 

ขายและตดัจาํหน่าย -  -  (6,167)  (2,232)  (11,727)  -  (20,126) 

31 ธันวาคม 2564 127,700  222,776  273,635  61,066  5,356  2,214  692,747 

ค่าเส่ือมราคาสะสม              

31 ธันวาคม 2563 -  -  19,259  13,823  7,855  -  40,937 

ไดม้าจากการซือ้กิจการ -  40,897  148,527  25,155  51  -  214,630 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี -  7,654  18,478  6,383  1,888  -  34,403 

ค่าเสื่อมราคาของส่วน           -   

 ที่ขายและตดัจาํหน่าย -  -  (2,562)  (2,155)  (7,503)  -  (12,220) 

31 ธันวาคม 2564 -  48,551  183,702  43,206  2,291  -  277,750 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี              

31 ธันวาคม 2563 -  -  35,946  14,336  7,743  -  58,025 

31 ธันวาคม 2564 127,700  174,225  89,933  17,860  3,065  2,214  414,997 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 
 

เคร่ืองจกัร 
 

เคร่ืองตกแต่ง 

และเคร่ืองใช ้
   

สินทรพัยร์ะหว่าง

ติดตัง้ 
  

 และอปุกรณ ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และก่อสรา้ง  รวม 

ราคาทุน          

31 ธันวาคม 2562 53,879  27,855  22,123  987  104,844 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ 

 

-   

 

 (19,824)   

 

 (19,824) 

ซือ้เพ่ิม 339  315  1,395  -  2,049 

ขายและตดัจาํหน่าย -  (11)  (7,920)  -  (7,931) 

โอนเขา้ (โอนออก) 987  -  19,824  (987)  19,824 

31 ธันวาคม 2563 55,205  28,159  15,598  -  98,962 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

31 ธันวาคม 2562 8,420  8,546  8,583  -  25,549 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ 

 

-  -  (7,115)  -  (7,115) 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี 10,839  5,280  1,991  -  18,110 

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ขายและตดัจาํหน่าย -  (3)  (4,372)  -  (4,375) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 
 

เคร่ืองจกัร 
 

เคร่ืองตกแต่ง 

และเคร่ืองใช ้
   

สินทรพัยร์ะหว่าง

ติดตัง้ 
  

 และอปุกรณ ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และก่อสรา้ง  รวม 

โอนเขา้ (โอนออก) -  -  8,768  -  8,768 

31 ธันวาคม 2563 19,259  13,823  7,855  -  40,937 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          

31 ธันวาคม 2562 45,459  19,309  13,540  987  79,295 

31 ธันวาคม 2563 35,946  14,336  7,743  -  58,025 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เครื่องตกแต่ง     

 เครื่องจกัร  และเครื่องใช ้     

 และอปุกรณ ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน        

31 ธันวาคม 2563 17,804  23,405  15,598  56,807 

ซือ้เพิ่ม 130  982  1,385  2,497 

ขายและตดัจาํหน่าย -  -  (11,727)  (11,727) 

31 ธันวาคม 2564 17,934  24,387  5,256  47,577 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        

31 ธันวาคม 2563 9,076  10,729  7,855  27,660 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี 3,499  4,485  1,878  9,862 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนขายและตดัจาํหน่าย -  -  (7,504)  (7,504) 

31 ธันวาคม 2564 12,575  15,214  2,229  30,018 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี        

31 ธันวาคม 2563 8,728  12,676  7,743  29,147 

31 ธันวาคม 2564 5,359  9,173  3,027  17,559 

 

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เครื่องตกแต่ง     

 เครื่องจกัร  และเครื่องใช ้     

 และอปุกรณ ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน        

31 ธันวาคม 2562 17,804  23,099  22,123  63,026 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานรายงาน 

 ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั -  

 

-  (19,824) 

 

(19,824) 

ซือ้เพิ่ม -  306  1,395  1,701 

ขายและตดัจาํหน่าย -  -  (7,920)  (7,920) 

โอนเขา้ (โอนออก) -  -  19,824  19,824 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เครื่องตกแต่ง     

 เครื่องจกัร  และเครื่องใช ้     

 และอปุกรณ ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

31 ธันวาคม 2563 17,804  23,405  15,598  56,807 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        

31 ธันวาคม 2562 5,522  6,139  8,583  20,244 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานรายงาน 

 ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั -  -  (7,115) 

 

(7,115) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี 3,554  4,590  1,991  10,135 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีขายและตดัจาํหน่าย -  -  (4,372)  (4,372) 

โอนเขา้ (โอนออก) -  -  8,768  8,768 

31 ธันวาคม 2563 9,076  10,729  7,855  27,660 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี        

31 ธันวาคม 2562 12,282  16,960  13,540  42,782 

31 ธันวาคม 2563 8,728  12,676  7,743  29,147 

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเสื่อมราคาในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ รวมอยู่ใน        

    ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ 18,478  10,839  3,499  3,554 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 15,925  7,271  6,363  6,581 

  รวม 34,403  18,110  9,862  10,135 

  

  บริษัทย่อยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้งเพ่ือใชเ้ป็นหลักประกนัใหแ้ก่เจา้หนีต้ามสัญญาโอนสิทธิเรียกรอ้ง 

(หมายเหต ุ11 ข) 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอปุกรณซ์ึ่งหกัค่าเส่ือมราคาทัง้จาํนวนแลว้ แต่ยงัใช้

งานอยู่มีราคาทุนจํานวน 130 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ: 2 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท 

ตามลาํดบั) 
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14. สินทรัพยส์ทิธกิารใช้  

 สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

   รายการในระหว่างปี   

  

ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2563 

  

ไดม้าจากการ

ซือ้กิจการ 

  

 

เพ่ิมขึน้ 

 เปลี่ยนแปลง

เง่ือนไข/ 

ตดัจาํหน่าย 

  

ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2564 

ราคาทนุ           

ที่ดิน -  3,080  -  -  3,080 

อาคาร 52,146  -  9,339  (8,998)  52,487 

ยานพาหนะ 6,658  -  5,277  -  11,935 

 รวม 58,804  3,080  14,616  (8,998)  67,502 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม          

ที่ดิน -  256  257  -  513 

อาคาร 11,013  -  11,075  (2,531)  19,557 

ยานพาหนะ 254  -  1,696  -  1,950 

 รวม 11,267  256  13,028  (2,531)  22,020 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- สทุธิ 47,537        45,482 

          

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

   รายการในระหว่างปี   

  

ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2562 

 ผลกระทบจากการนาํ

มาตรฐานรายงานทาง

การเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ

  

 

เพ่ิมขึน้ 

  

โอนเขา้/ 

(โอนออก) 

  

ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2563 

ราคาทนุ           

อาคาร -  52,146  -  -  52,146 

ยานพาหนะ -  19,824  6,658  (19,824)  6,658 

 รวม -  71,970  6,658  (19,824)  58,804 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม          

อาคาร -  -  11,013  -  11,013 

ยานพาหนะ -  7,115  1,907  (8,768)  254 

 รวม -  7,115  12,920  (8,768)  11,267 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- สทุธิ -        47,537 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายการในระหว่างปี   

  

ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2563 

  

 

เพ่ิมขึน้ 

 เปลี่ยนแปลง

เง่ือนไข/ 

ตดัจาํหน่าย 

  

โอนเขา้/ 

(โอนออก) 

  

ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2564 

ราคาทนุ           

อาคาร 43,148  6,259  -  -  49,407 

ยานพาหนะ 6,658  5,277  -  -  11,935 

 รวม 49,806  11,536  -  -  61,342 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม          

อาคาร 9,325  9,847  -  -  19,172 

ยานพาหนะ 254  1,696  -  -  1,950 

 รวม 9,579  11,543  -  -  21,122 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- สทุธิ 40,227        40,220 

          

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายการในระหว่างปี   

  

ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2562 

 ผลกระทบจากการนาํ

มาตรฐานรายงานทาง

การเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ 

  

 

เพ่ิมขึน้ 

  

โอนเขา้/  

(โอนออก) 

  

ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2563 

ราคาทนุ           

อาคาร -  43,148  -  -  43,148 

ยานพาหนะ -  19,824  6,658  (19,824)  6,658 

 รวม -  62,972  6,658  (19,824)  49,806 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม          

อาคาร -  -  9,325  -  9,325 

ยานพาหนะ -  7,115  1,907  (8,768)  254 

 รวม -  7,115  11,232  (8,768)  9,579 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- สทุธิ -        40,227 

15. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี  

  บริษัทย่อยไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน ์เพ่ือบริการโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบ

ดิจิตอล ประเภทบรกิารทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (“ใบอนญุาต”) จากคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) โดยมีระยะเวลา 15 ปี เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2557 

ถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2572 มลูค่า ณ วนัซือ้กิจการมีมลูค่ายตุิธรรมเท่ากบัศนูยบ์าท 
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16. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สิทธิรายการและสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ 

      16.1  มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิ์รายการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563    แสดงได ้ดงันี ้

     พนับาท 

 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิ์รายการ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลิขสิทธิ์รายการ - ราคาทนุ 8,010,150  6,454,101  7,608,210  6,459,432 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,544,948)  (3,739,761)  (4,501,033)  (3,739,761) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 3,465,202  2,714,340  3,107,177  2,719,671 

 

16.2   รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้สิทธิรายการและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิ์รายการ สรุปได้

ดงันี ้

     พนับาท 

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้สิทธิรายการ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี 383,870  411,817  383,870  411,817 

ซือ้เพ่ิม - ราคาทนุ 844,275  2,023,862  844,275  2,023,862 

ค่าตดัจาํหนา่ย (2,047)  (2,047)  (2,047)  (2,047) 

โอนเขา้ (ออก) (878,290)  (2,049,762)  (878,290)  (2,049,762) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี 347,808  383,870  347,808  383,870 

 

   
 

พนับาท 

 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิ์รายการ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี 2,714,340  1,447,099  2,719,671  1,452,344 

ซือ้เพ่ิม - ราคาทนุ 677,041  60,517  270,487  60,603 

ค่าตดัจาํหนา่ย (804,469)  (843,038)  (761,271)  (843,038) 

โอนเขา้ (ออก) 878,290  2,049,762  878,290  2,049,762 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี 3,465,202  2,714,340  3,107,177  2,719,671 
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17. ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์  โปรแกรมระหว่างพฒันา  รวม 

ราคาทุน      

31 ธันวาคม 2563 16,588  3,004  19,592 

ไดม้าจากการซือ้กิจการ 43,275  -  43,275 

ซือ้เพ่ิม 154  -  154 

ขายและตดัจาํหน่าย (354)  -  (354) 

31 ธันวาคม 2564 59,663  3,004  62,667 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      

31 ธันวาคม 2563 3,450  -  3,450 

ไดม้าจากการซือ้กิจการ 24,007  -  24,007 

ค่าตดัจาํหนา่ยสาํหรบัปี 5,104  -  5,104 

   ค่าตดัจาํหน่ายของส่วน      

      ที่ขายและตดัจาํหนา่ย (337)  -  (337) 

31 ธันวาคม 2564 32,224  -  32,224 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2563 13,138  3,004  16,142 

31 ธันวาคม 2564 27,439  3,004  30,443 

  

พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์  โปรแกรมระหว่างพฒันา  รวม 

ราคาทุน      

31 ธันวาคม 2562 10,474  4,318  14,792 

ซือ้เพ่ิม 4,800  -  4,800 

โอนเขา้ (โอนออก) 1,314  (1,314)  - 

31 ธันวาคม 2563 16,588  3,004  19,592 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      

31 ธันวาคม 2562 1,448  -  1,448 

ค่าตดัจาํหนา่ยสาํหรบัปี 2,002  -  2,002 

31 ธันวาคม 2563 3,450  -  3,450 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2562 9,026  4,318  13,344 

31 ธันวาคม 2563 13,138  3,004  16,142 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์  โปรแกรมระหว่างพฒันา  รวม 

ราคาทุน      

31 ธันวาคม 2563 15,177  3,004  18,181 

ซือ้เพ่ิม -  -  - 

31 ธันวาคม 2564 15,177  3,004  18,181 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      

31 ธันวาคม 2563 3,048  -  3,048 

ค่าตดัจาํหนา่ยสาํหรบัปี 1,814  -  1,814 

31 ธันวาคม 2564 4,862  -  4,862 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2563 12,129  3,004  15,133 

31 ธันวาคม 2564 10,315  3,004  13,319 

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์  โปรแกรมระหว่างพฒันา  รวม 

ราคาทุน      

31 ธันวาคม 2562 9,387  4,318  13,705 

ซือ้เพ่ิม 4,476  -  4,476 

โอนเขา้ (โอนออก) 1,314  (1,314)  - 

31 ธันวาคม 2563 15,177  3,004  18,181 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      

31 ธันวาคม 2562 1,198  -  1,198 

ค่าตดัจาํหนา่ยสาํหรบัปี 1,850  -  1,850 

31 ธันวาคม 2563 3,048  -  3,048 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2562 8,189  4,318  12,507 

31 ธันวาคม 2563 12,129  3,004  15,133 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าตดัจาํหนา่ยในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ รวมอยู่ใน        

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,104  2,002  1,814  1,850 

  รวม 5,104  2,002  1,814  1,850 
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18. เงนิกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน  100,000  -  100,000  - 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคารท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็น

จาํนวนเงิน 270 ลา้นบาท (2563: 370 ลา้นบาท) 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 810  -  301,230  274,777 

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 341,690  83,910  163,145  81,155 

เจา้หนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4,695  2,010  3,659  2,849 

เจา้หนีอ่ื้น - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 51,599  13,981  27,162  11,914 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -  -  78  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 76,798  64,104  71,228  59,680 

รวม 475,592  164,005  566,502  430,375 
 

20. หุ้นกู้ระยะสั้น 

            พนับาท 

            งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      มลูค่าตราไวต่้อ    กาํหนดชาํระ  มลูค่าตามบญัชี 

ชดุท่ี  วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน  จาํนวนหน่วย  หน่วย  อตัราดอกเบีย้  ดอกเบีย้  2564  2563 

    (พนัหน่วย)  (บาท)  (รอ้ยละต่อปี)       

1  ทัง้จาํนวนในวนัท่ี  300  1,000  5.65  ทกุสามเดือน  300,000  - 

      1 กรกฎาคม 2565 (8 เดือน)             

รวม            300,000  - 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี      (2,378)  - 

หุน้กู ้- สทุธิ      297,622  - 

  

  หุน้กูร้ะยะสัน้ของบริษัทเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยเป็น

การเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยนาํเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูใ้ชเ้ป็นเงินลงทุนหมุนเวียนในการ

ดาํเนินงาน 
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  หุน้กูร้ะยะสัน้ดงักล่าวมีขอ้กาํหนดว่าดว้ยหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู ้และมีขอ้กาํหนดเร่ืองการดาํรงอตัราส่วนทางการเงนิ

บางประการ ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาส และ ณ วนัสิน้ปีบญัชี 

 

21. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม/  

 
  2564  2563 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  682,820  414,800 

หกั: ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี  (282,000)  (127,800) 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิจากสว่นที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี  400,820  287,000 

 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี

ดงันี ้

  พนับาท 

  งบการเงินรวม/  

   2564  2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี  414,800  - 

บวก: กูเ้พ่ิมระหว่างปี   450,000  500,000 

หกั: จ่ายชาํระคืนระหว่างปี  (181,980)  (85,200) 

ยอดคงเหลือปลายปี  682,820  414,800 

 

  ในเดือนเมษายน 2564 บริษัทไดท้าํสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินสองแห่ง โดยมีวงเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน

เงินไม่เกิน 250 ลา้นบาท และ 200 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลักทรพัยค์ ํา้ประกันมีอายุสัญญา 3 ปี 

และ 4 ปี และมีอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ Prime rate-0.5 ต่อปี และ MLR-1.375 ต่อปี โดยมีกาํหนดการชาํระคืนเงินตน้และ

ดอกเบีย้เป็นรายงวดสามเดือนและรายเดือน บริษัทชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย้งวดแรกเมื่อวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 และ

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

  ในเดือนเมษายน 2563 บริษัทไดท้าํสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวกับสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน

เงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรพัยค์ ํา้ประกันมีอายสุญัญา 4 ปี และมีอตัราดอกเบีย้รอ้ย

ละ MLR-1.375 ต่อปี โดยมีกาํหนดการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย้เป็นรายเดือน บริษัทชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย้งวดแรก

เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2563 

  ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษัทตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีใ้หเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 

เป็นตน้ 
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22. หุ้นกู้ระยะยาว 

            พนับาท 

            งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      มลูค่าตราไวต่้อ    กาํหนดชาํระ  มลูค่าตามบญัชี 

ชดุท่ี  วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน  จาํนวนหน่วย  หน่วย  อตัราดอกเบีย้  ดอกเบีย้  2564  2563 

    (พนัหน่วย)  (บาท)  (รอ้ยละต่อปี)       

1  ทัง้จาํนวนในวนัท่ี  270  1,000  7.00  ทกุสามเดือน  -  270,000 

      10 พฤษภาคม 2564 (2 ปี)             

2  ทัง้จาํนวนในวนัท่ี  130  1,000  7.00  ทกุสามเดือน  -  130,000 

       12 กรกฎาคม 2564 (2 ปี)             

3  ทัง้จาํนวนในวนัท่ี  400  1,000  6.60  ทกุสามเดือน  400,000  400,000 

   24 เมษายน 2566 (2 ปี 9 

เดือน) 

            

4  ทัง้จาํนวนในวนัท่ี  600  1,000  6.60  ทกุสามเดือน  600,000  600,000 

   1 กนัยายน 2566 (2 ปี 9 เดือน)             

5  ทัง้จาํนวนในวนัท่ี  600  1,000  6.30  ทกุสามเดือน  600,000  - 

    9 ธันวาคม 2565 (1 ปี 8 เดือน)             

6  ทัง้จาํนวนในวนัท่ี  300  1,000             6.25  ทกุสามเดือน  300,000  - 

   9 มกราคม 2566 (1 ปี 6 เดือน)             

รวม            1,900,000  1,400,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี      (11,590)  (10,684) 

หุน้กู ้- สทุธิ      1,888,410  1,389,316 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี      (596,349)  (398,751) 

หุน้กู ้- สทุธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี      1,292,061  990,565 

 หุน้กูร้ะยะยาวของบริษัทเป็นหุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยเป็น

การเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยนาํเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูใ้ชเ้ป็นเงินลงทุนหมุนเวียนในการ

ดาํเนินงาน 

  หุ้นกู้ระยะยาวดังกล่าวมีขอ้กาํหนดว่าดว้ยหนา้ท่ีของผู้ออกหุน้กู้ และมีข้อกาํหนดเร่ืองการดาํรงอัตราส่วนทาง

การเงินบางประการ ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาส และ ณ วนัสิน้ปีบญัชี 

23. หนีส้ินตามสัญญาเช่า 

 มลูค่าตามบญัชีของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าและการเคล่ือนไหวสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

แสดงไดด้งันี ้

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดยกมาตน้ปี  45,721  60,280  38,223  51,282 

การไดม้าจากการซือ้กิจการ 2,859  -  -  - 

เพ่ิมขึน้  13,342  3,784  10,262  3,784 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลดลงจากการยกเลิกสญัญา (6,717)  -  -  - 

เพ่ิมขึน้จากดอกเบีย้ 2,440  3,229  2,062  2,790 

เงินจ่ายชาํระ (14,726)  (21,572)  (13,006)  (19,633) 

ยอดคงเหลือปลายปี  42,919  45,721  37,541  38,223 

หกั: ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระในหนึ่งปี (13,175)  (11,376)  (12,236)  (9,793) 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากส่วนที่ถึงกาํหนด 

 ชาํระในหนึ่งปี 29,744  34,345  25,305  28,430 

 

 ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรบัรูใ้นรายการต่อไปนีใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 13,028  12,920  11,543  11,232 

ดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้ินตามสญัญาเช่า 2,440  3,229  2,062  2,790 

ค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่า

ตํ่า 

692 

 1,178  

625 

 1,102 

 รวม 16,160  17,327  14,230  15,124 

 

24.  หุ้นกู้แปลงสภาพ 

  เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2563 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ North 

Haven Thai Private Equity (“NHTPE”) โดยมีขอ้กาํหนดและเงื่อนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงันี ้ 

ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั 

อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

มลูค่ารวม 1,200 ลา้นบาท 

สกลุเงิน   บาท  

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 24 มกราคม 2568 

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดของผูถื้อ

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

สามารถไถ่ถอนไดห้ลงัจากวนัท่ี 24 ตลุาคม 2566 สาํหรบัส่วนท่ีเกิน 500 ลา้น

บาท บรษิัทสามารถขยายสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดของผูถื้อหุน้กู้

แปลงสภาพหลงัจากวนัท่ี 24 ตลุาคม 2567 

อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 3 ต่อปี โดยชาํระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาส 

ระยะเวลาแปลงสภาพ 1 ปีหลงัวนัท่ีออกหุน้กูจ้นถงึวนัทาํการ 10 วนัก่อนวนัครบกาํหนด 
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ราคาแปลงสภาพ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564: 6.7430 บาทต่อหุน้ และขึน้อยู่กบัเหตกุารณท่ี์

ระบใุนขอ้กาํหนดท่ีทาํใหต้อ้งปรบัราคาแปลงสภาพเพ่ือไม่ใหผ้ลประโยชน์

ตอบแทนใด ๆ ท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลง

สภาพดอ้ยไปกว่าเดิม (31 ธันวาคม 2563: 6.9028 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเป็น

ราคาท่ีไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ ราคาตลาด โดยท่ีราคาตลาดคาํนวณ

จากราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุน้ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทาํการติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการ

บริษัทมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการ

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง

สภาพ คือ ระหว่างวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 ถึง 13 พฤศจิกายน 2562 ซึ่ง

เท่ากบั 6.17 บาทต่อหุน้ 

อตัราส่วนการแปลงสภาพ จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 

  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 เร่ือง “การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน” กาํหนดใหก้ิจการท่ีออกหุน้กูแ้ปลง

สภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหนีสิ้นแยกจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทนุเพ่ือแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันัน้ ณ 

วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบริษัทได้แยกองค์ประกอบของหนี้สินและองค์ประกอบท่ีเป็นทุนออกจากกัน โดย

องคป์ระกอบของหนีสิ้นนั้นไดค้าํนวณจากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบีย้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบีย้ในตลาดท่ีเป็นอยู่ขณะนั้น หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุนคือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของหุน้กู้

แปลงสภาพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหนีสิ้น 

  หุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหนีสิ้นแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรือครบ

อายุการชาํระคืนของหุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซึ่งกาํหนดขึน้ ณ วันท่ีออกหุน้กูจ้ะไม่มีการเปล่ียนแปลงในรอบ

ระยะเวลาบญัชีถดัไป 

  การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูแ้ปลงสภาพสทุธิจากค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หุน้กู ้                    

แปลงสภาพ -

องคป์ระกอบที่

เป็นหนีส้ิน 

  

ค่าใชจ่้ายใน          

การออกหุน้กู้

แปลงสภาพ 

 

 

 

 

 

รวม 

 หุน้กู ้                   

แปลงสภาพ -

องคป์ระกอบที่เป็น

ทนุ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 -  -  -  - 

ออกจาํหน่ายระหว่างปี 1,020,440  (15,524)  1,004,916  176,828 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ -  2,711  2,711  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,020,440  (12,813)  1,007,627  176,828 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ -  2,993  2,993  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,020,440  (9,820)  1,010,620  176,828 
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25. สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน  

  จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังานเมื่อออกจากงานแสดงไดด้งันี ้

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564   2563  2564   2563 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานตน้ปี 19,337  16,650  17,944  15,628 

ไดม้าจากการซือ้กิจการ 8,365  -  -  - 

ส่วนที่รบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุ:        

 ตน้ทนุบริการในปัจจบุนั  4,455  2,337  4,075  1,990 

 ตน้ทนุดอกเบีย้ (52)  350  (63)  326 

 ตน้ทนุบริการในอดีต (8,741)  -  -  - 

 กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

 ประกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 

 

(2,735)  

 

-  

 

(2,735)  

 

- 

ส่วนที่รบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน:        

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภัยเกิด

จาก:- 

       

 ขอ้สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร ์ (9,085)  -  (9,085)  - 

 ขอ้สมมติฐานทางการเงิน 1,755  -  1,755  - 

 ปรบัปรุงจากประสบการณ ์ 4,147  -  4,147  - 

ผลประโยชนท์ี่จ่ายระหว่างปี (1,000)  -  (1,000)  - 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานปลายปี 16,446  19,337  15,038  17,944 

 

 กลุ่มบรษิัทคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชาํระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้     

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํา้หนักในการจ่ายชาํระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานของ

บรษิัทประมาณ 9 ปี (2563: 12 ปี) และบรษิัทย่อยประมาณ 13 - 17 ปี (2563: 23 ปี) 

    สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั สรุปไดด้งันี ้

 รอ้ยละต่อปี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

อตัราคิดลด 1.19 - 2.56  2.57 - 3.24  1.19  2.57 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน 0 - 3  0 - 3  0 - 3  0 - 3 

อตัราการเปลี่ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 22 - 32  5 - 13  22  5 

 

  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้
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 พนับาท 

 2564 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึน้ 1%  ลดลง 1%  เพ่ิมขึน้ 1%  ลดลง 1% 

อตัราคิดลด  (1,195)   1,354    (999)   1,120  

อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน  1,398    (1,254)   1,162    (1,053) 

อตัราการเปลี่ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (1,325)   792    (1,114)   685  

 
 พนับาท 

 2563 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึน้ 1%  ลดลง 1%  เพ่ิมขึน้ 1%  ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (1,800)  2,111  (1,629)  1,905 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน 1,946  (533)  1,802  (414) 

อตัราการเปลี่ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (1,887)  401  (1,705)  336 

 

26. ทุนเรือนหุ้น  

  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้นของบริษัทไดม้ีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของ

บรษิัทจากเดิมทนุจดทะเบียน 451,419,917 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 390,670,377.50 บาท โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียน

ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายรวมทัง้สิน้ 121,499,079 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนมุตัิใหเ้พ่ิมทนุจดทะเบียนของ

บริษัทฯ จาํนวน 2,059,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 390,670,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 

392,730,293.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 4,119,832 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือ

รองรบัการปรบัสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษิัท 

  เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2563 บรษิัทไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทกบักระทรวงพาณิชยโ์ดยเพ่ิมทุน

จาก 324 ลา้นบาท (จาํนวน 648,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท) เป็น 399 ลา้นบาท (จาํนวน 798,000,000 

หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท) เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

  เมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษัทไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้พ่ิมทนุจดทะเบียนจาํนวน 

52.4 ลา้นบาท (หุน้สามญั 104,839,834 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.5 บาท) จากเดิม 399 ลา้นบาท (หุน้สามญั 798,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 451.4 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 902,839,834 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 

บาท) เพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล การใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กู้

แปลงสภาพ 

   

27. สาํรองตามกฎหมาย 

  ภายใตบ้ทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้งจดัสรรกาํไร

สทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
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จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไป

จ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจบุนับรษิัทไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

 

28. เงนิปันผล 

           เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดม้ีมติอนมุตัิใหจ้ดัสรรเงินกาํไรสะสมเพ่ือ

เป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 12.7 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกําไรของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 

0.2070 บาท คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 125.7 ลา้นบาท โดยกาํหนดการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

  เมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ท่ีประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดม้ีมติอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

จากกาํไรของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.2025 บาท คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 109.4 ลา้นบาท โดยกาํหนดการจ่ายดงันี ้

 1. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 75.6 ลา้นบาท 

 2. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทในอตัรา 8 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นหุน้ปันผลทัง้สิน้ 67,500,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ 33.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0625 

บาท ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ้่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผล

ในอตัราหุน้ละ 0.0625 บาท บรษิัทจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 29 เมษายน 2563 

 

29. ต้นทุนทางการเงนิ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ของหุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพ 174,231  139,053  174,231  139,053 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ของเงินกูย้ืม 42,170  17,044  41,260  17,044 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่า 2,440  3,229  2,062  2,790 

รวม 218,841  159,326  217,553  158,887 

 

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

  รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปนี ้

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 127,759  102,074  83,490  81,438 

ค่าลิขสิทธิ์ตดัจาํหน่าย 804,469  843,038  761,271  843,038 

ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ 160,617  35,224  62,576  39,694 

ค่าพากยแ์ละค่าแปลบท 12,898  8,904  12,898  9,176 

หนีส้ญูและผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 3,831  31,907  (6,871)  32,709 
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31. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

  ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้าํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:        

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลสาํหรบัปี 26,843  95,568  26,739  95,568 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:         

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั่วคราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชั่วคราว 

 

33,832 

 

(7,665) 

  

1,406 

 

(7,751) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในกาํไร

ขาดทุน 

60,675  
87,903 

 28,145  
87,817 

 

  จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

 

   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกี่ยวขอ้งกบักาํไรจาก         

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 636 

 

- 

 

636 

 

- 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 636 

 

- 

 

636 

 

- 

 
 

รายการกระทบยอดระหว่างกาํไรทางบญัชกีบัคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดม้ีดงันี ้

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564 
 

2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ิตบิคุคล  234,255  400,377  139,233  440,704 

อตัราภาษีเงินไดน้ิตบิคุคล  17%, 20%  17%, 20%  20%  20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ิตบิคุคลคณูอตัราภาษี  46,886  80,124  27,846  88,141 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการทาํงบการเงินรวม  3,067  (4,686)  -  - 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการ

ขาดทนุทางภาษี 

 

8,916 

 

12,611 

 

- 

 

- 

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสนิทรพัยภ์าษีเงินได ้          

รอการตดับญัชี 

 

1,200 

 

- 

 

1,200 

 

- 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรบั:         

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม  2,358  847  851  633 

ค่าใชจ่้ายที่มีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึน้  (1,752)  (993)  (1,752)  (957) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท้ีแ่สดงอยู่ในกาํไรขาดทนุ  60,675  87,903  28,145  87,817 
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 สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สรุปไดด้งันี ้

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้                    11,600  10,855  9,459  10,834 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,115  3,868  3,008  3,589 

ขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลง                             

มลูค่ายตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ ์

 

52 

 

178 

  

52 

 

178 

สญัญาเช่า 270  173  270  173 

ขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ช ้ 207,067  -  -  - 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (5,304)  (5,246)  (5,304)  (5,246) 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 

 ส่วนที่ตีราคาตามมลูค่ายตุธิรรม 

 

(30,734)  -  

 

-  - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 186,066  9,828  7,485  9,528 

 

32. ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

  บริษัทไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัยใ์นการออกและเสนอขายใบสาํคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯเมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561  

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ   : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญของบริษัท เจเคเอ็น  โกลบอล มีเดีย 

จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (JKN-W1) เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บรษิัทในอตัราส่วนหุน้สามญั 5 หุน้ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ชนิด : ระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1.125 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 13.3333 บาท  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ครัง้แรก 14 ธันวาคม 2561 ครัง้ท่ีสอง 14 มิถนุายน 2562 ครัง้ท่ีสาม 13 

ธันวาคม 2562 และครัง้สดุทา้ย 8 พฤษภาคม 2563 

วนัใชสิ้ทธิครัง้แรก : 14 ธันวาคม 2561 

วนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย : 8 พฤษภาคม 2563 

 

  เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 มีผูใ้ชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญั (JKN-W1) จาํนวน 25 หน่วย แปลงสภาพ

เป็นหุน้สามญัจาํนวน 27 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 13.3333 บาท  

  เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2563 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท (JKN-W1) ไดพ้น้สภาพจากการเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน  
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33. กาํไรต่อหุ้น  

  กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท (ไม่รวมกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

อ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี                    

  กาํไรต่อหุน้ปรบัลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 

ดว้ยผลรวมของจาํนวนถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุน้สามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปี กับจาํนวนถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุน้

สามัญท่ีบริษัทฯอาจต้องออกเพ่ือแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิน้ให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการ

เปล่ียนแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

  กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและกาํไรต่อหุน้ปรบัลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี ้

 

 งบการเงินรวม 

 

กาํไรสาํหรบัปี  

จาํนวนหุน้สามญั 

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั  กาํไรต่อหุน้ 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท)  (พนับาท)  (พนัหุน้)  (พนัหุน้)  (บาท)  (บาท) 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน            

กาํไรส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัท 179,346  312,474  607,498  607,498  0.30  0.51 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด            

หุน้กูแ้ปลงสภาพ (หมายเหต ุ24) 36,277  34,008  177,962  173,842     

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด            

กาํไรที่เป็นของผูถ้ือหุน้สามญัสมมติว่ามีการใชส้ิทธิซือ้

หุน้สามญัจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ 215,623  346,482  785,460  781,340  0.27  0.44 

 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กาํไรสาํหรบัปี  

จาํนวนหุน้สามญั 

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั  กาํไรต่อหุน้ 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท)  (พนับาท)  (พนัหุน้)  (พนัหุน้)  (บาท)  (บาท) 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน            

กาํไรส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัท 111,088  352,887  607,498  607,498  0.18  0.58 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด            

หุน้กูแ้ปลงสภาพ (หมายเหต ุ24) 36,277  34,008  177,962  173,842     

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด            

กาํไรที่เป็นของผูถ้ือหุน้สามญัสมมติว่ามีการใชส้ิทธิซือ้

หุน้สามญัจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ 147,365  386,895  785,460  781,340  0.18  0.50 

  

  ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลดสาํหรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 เน่ืองจากใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั (JKN-W1) ไดสิ้น้สดุระยะเวลาการใชสิ้ทธิในเดือนพฤษภาคม 2563 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

  ขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอนีส้อดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสงูสดุดา้น

การดาํเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ

ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทัง้นี ้ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิัทคอื คณะกรรมการ

บรษิัท 

  เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการบรหิารงาน กลุ่มบริษัทจดัโครงสรา้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ

บรกิาร กลุ่มบรษิัทมีส่วนงานท่ีรายงานทัง้สิน้ 4 ส่วนงาน ดงันี ้ 

• ธุรกิจขายสิทธิ 

• ธุรกิจบรกิารโฆษณา 

• ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้ 

• ธุรกิจอ่ืน ๆ 

  ผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงคใ์นการ

ตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรพัยากรและการประเมินผลการปฏิบตัิงานกลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงาน

โดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรพัยร์วมซึ่งวดัมลูค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไร

หรือขาดทนุจากการดาํเนินงานและสินทรพัยร์วมในงบการเงิน 

  การบนัทึกบญัชีสาํหรบัรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดยีวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรบัรายการ

ธุรกิจกบับคุคลภายนอก 
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 ขอ้มลูรายไดแ้ละกาํไร ของส่วนงานของกลุ่มบรษิัทสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี ้

  ลา้นบาท 

 ธุรกิจขายสิทธิ  ธุรกิจบริการโฆษณา  ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้  ธุรกิจอ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน  การตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

รายได ้                            

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก                            

 - ขายในประเทศ 1,037  964  19  15  43  -  -  -  1,099  979  -  -  1,099  979 

 - ขายต่างประเทศ 626  665  -  -  -  -  -  -  626  665  -  -  626  665 

รายไดร้ะหว่างสว่นงาน 31  6  14  23  12  -  4  3  61  32  (54)  (21)  7  11 

รวมรายได ้ 1,694  1,635  33  38  55  -  4  3  1,786  1,676  (54)  (21)  1,732  1,655 

กาํไร (ขาดทนุ) ของส่วนงาน 900  764  (120)  (34)  13  -  4  3  797  733  (24)  10  773  743 

รายไดอ่ื้น                         18  26 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน                         55  20 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ                         (178)  (41) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                         (209)  (190) 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากการรว่มคา้                         (6)  - 

รายไดท้างการเงิน                         1  1 

ตน้ทนุทางการเงิน                         (219)  (159) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                         (61)  (88) 

กาํไรสาํหรบัปี                         174  312 

                            

 ธุรกิจขายสิทธิ  ธุรกิจบริการโฆษณา  ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้  ธุรกิจอ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน  การตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

สินทรพัยร์วม 7,466  6,056  1,206  188  123  -  277  277  9,072  6,521  (1,664)  (801)  7,408  5,720 
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 ขอ้มลูเก่ียวกบัเขตภมูิศาสตร ์ 

  กลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเ์ดียว คือประเทศไทย ดงันัน้รายไดแ้ละสินทรพัยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน    

จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภมูิศาสตรแ์ลว้ 

 

 ขอ้มลูเก่ียวขอ้งกบัลกูคา้รายใหญ่  

  ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 4 ราย เป็นจาํนวนเงินรวม 1,055 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็น  

รอ้ยละ 63 ของรายไดค้่าสิทธิของกลุ่มบริษัท (2563 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่จาํนวน 4 ราย เป็นจาํนวนเงิน

รวม 1,024 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 63 ของรายไดค้่าสิทธิของกลุ่มบรษิัท) 

 

35.  กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

  กลุ่มบรษิัทและพนกังานบรษิัทไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอัตรารอ้ยละ 5 ของเงินเดือน กองทุน

สาํรองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อ

พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทรบัรูเ้งินสมทบดงักล่าว

เป็นค่าใชจ้่ายจาํนวน 1 ลา้นบาท (2563: 2 ลา้นบาท) และเฉพาะของบรษิัทฯจาํนวน 1 ลา้นบาท (2563: 2 ลา้นบาท) 

 

36.  ภาระผูกพันและหนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ 

36.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นเหรียญ

สหรฐัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซือ้ค่าสิทธิรายการ (เฉพาะกิจการ จาํนวน 11 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ) 

36.2  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํา้ประกนั 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กุล่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือคํา้ประกันปฏิบัติตาม

สญัญาเป็นจาํนวนเงิน 123.11 ลา้นบาท และคํา้ประกนัการใชไ้ฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.39 ลา้นบาท 

36.3  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงานและบรกิาร 

  กลุ่มบรษิัทไดท้าํสญัญาเช่าดาํเนินงานและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพืน้ท่ีอาคารสาํนกังาน เช่าพืน้ท่ีโฆษณา 

บริการขึน้ช่องดาวเทียม บริการโครงข่ายโทรทัศน ์บริการส่วนกลาง ระบบสาธารณูปโภค และยานพาหนะ อายุของ

สญัญามรีะยะเวลาตัง้แต่ 1 ถึง 3 ปี 

  กลุ่มบริษัทมีจาํนวนเงินขัน้ตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

บอกเลิกไม่ได ้ดงันี ้

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

จ่ายชาํระ        

ภายใน 1 ปี 56  14  4  10 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 26  5  3  4 
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  ตามคาํสั่งหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติท่ี 4/2562   กาํหนดใหส้าํนกังาน กสทช. นาํเงินท่ีไดร้บัจากการ

จัดสรรคล่ืนความถ่ีไปทดแทน ชดใช ้หรือจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญาตช่องรายการท่ีไดร้บัผลกระทบจากการ

เรียกคืนคล่ืนความถ่ีเพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการเช่าโครงข่ายโทรทศันป์ระเภทใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 

(MUX) ตลอดระยะเวลาการไดร้บัอนุญาตท่ีเหลืออยู่ ซึ่งจาํนวนเงินดงักล่าวไดร้วมอยู่ในภาระผูกพันในงบการเงินรวม 

จาํนวน 61 ลา้นบาท (ภายใน 1 ปี จาํนวน 43.2 ลา้นบาท และมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จาํนวน 18 ลา้นบาท) 

   กลุ่มบรษิัทแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายสทุธิในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

 

36.4 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาใหบ้รกิารระยะยาว 

  บริษัทไดท้าํสญัญาค่าสิทธิและสญัญาการรบัความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษัทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึงใน

ต่างประเทศเพ่ือการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และบรกิารทางดา้นเทคนิค โดยภายใตเ้งื่อนไขตามสญัญาค่าสิทธิบรษิัทฯตอ้ง

จ่ายค่าสิทธิตามอตัราท่ีระบใุนสญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ  

 

37. ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมหรือเปิดเผย

มลูค่ายตุิธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 

  2564 

  ระดบัที่ 1  ระดบัที่ 2  ระดบัที่ 3  รวม 

หนีสิ้นทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

     ตราสารอนพุนัธ ์         

      สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  1  -  1 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  100  -  100 

     หุน้กูร้ะยะสัน้  -  300  -  300 

 หุน้กู ้  -  1,900  -  1,900 

 หุน้กูแ้ปลงสภาพ  -  1,011  -  1,011 
 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 

  2563 

  ระดบัที่ 1  ระดบัที่ 2  ระดบัที่ 3  รวม 

หนีสิ้นทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

     ตราสารอนพุนัธ ์         

      สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  1  -  1 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  415  -  415 

 หุน้กู ้  -  1,400  -  1,400 

 หุน้กูแ้ปลงสภาพ  -  1,008  -  1,008 
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  ลา้นบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 

  ระดบัที่ 1  ระดบัที่ 2  ระดบัที่ 3  รวม 

หนีสิ้นทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

     ตราสารอนพุนัธ ์         

      สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  1  -  1 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  100  -  100 

     หุน้กูร้ะยะสัน้  -  300  -  300 

 หุน้กู ้  -  1,900  -  1,900 

 หุน้กูแ้ปลงสภาพ  -  1,011  -  1,011 
 

 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 

  ระดบัที่ 1  ระดบัที่ 2  ระดบัที่ 3  รวม 

หนีสิ้นทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

     ตราสารอนพุนัธ ์         

      สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  1  -  1 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  415  -  415 

 หุน้กู ้  -  1,400  -  1,400 

 หุน้กูแ้ปลงสภาพ  -  1,008  -  1,008 

  

38.  เคร่ืองมือทางการเงนิ 

38.1 ตราสารอนุพันธท์ีไ่ม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ป้องกันความเสี่ยง 

  พนับาท 

  

งบการเงินรวม/  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563 

หนีสิ้นตราสารอนุพันธท์ีไ่ม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ป้องกันความเส่ียง     

 สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  260  889 

รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ ์  260  889 

 

 

 ตราสารอนุพันธท์ีไ่ม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ป้องกันความเสี่ยง 

  กลุ่มบริษัทใชส้ญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือบริหารความเส่ียงในการทาํธุรกรรมบางส่วน 

โดยเขา้ทาํสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกับความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ

รายการอา้งอิงซึ่งมีอายสุญัญาโดยทั่วไปไม่เกิน 12 เดือน 
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 38.2 วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบรษิัท ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารคา้

และลกูหนีอ่ื้น เงินลงทุน เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น เงินกูย้ืมระยะสัน้ และเงินกูย้ืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความ

เส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบรหิารความเส่ียง ดงันี ้

  ความเสี่ยงด้านเครดิต 

  กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น เงินฝากกับธนาคารและ

สถาบนัการเงิน โดยจาํนวนเงินสงูสดุท่ีกลุ่มบรษิัทอาจตอ้งสญูเสียจากการใหสิ้นเชื่อคือมลูค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่น

งบแสดงฐานะการเงิน 

  ลูกหนีก้ารค้า 

  กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการควบคุมการใหสิ้นเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่

คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสาํคัญ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหนี้

การคา้อย่างสมํ่าเสมอ และทาํสญัญารบัประกนัการชาํระหนีบ้างส่วนของลกูคา้รายใหญ่บางรายกบัสถาบนัการเงิน

ท่ีมีชื่อเสียง 

  กลุ่มบริษัทพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน อัตราการตัง้สาํรองของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้คาํนวณโดยพิจารณาจากอายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสาํหรบักลุ่มลกูคา้ท่ีมี

รูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้าและอันดับความ

น่าเชื่อถือของลกูคา้ รวมถึงการคํา้ประกนัสินเชื่อแบบอ่ืน ๆ การคาํนวณผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าดา้นเครดติท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึน้คาํนึงถึงมลูค่าของเงินตามเวลาและขอ้มลูท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู่ ณ 

วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตกุารณใ์นอดีต สภาพการณปั์จจบุนัและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  

  เคร่ืองมือทางการเงนิและเงนิฝากธนาคาร 

  กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ

ลงทนุกบัคู่สญัญาท่ีไดร้บัการอนมุตัิแลว้เท่านัน้และอยู่ในวงเงินสินเชื่อท่ีกาํหนดใหก้ับคู่สญัญาแต่ละราย โดยวงเงิน

สินเชื่อจะถกูสอบทานโดยคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจาํทุก 6 เดือน และอาจมีการปรบัปรุงในระหว่างปีขึน้อยู่กบั

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของ

การกระจกุตวัและบรรเทาผลขาดทนุทางการเงินท่ีอาจเกิดขึน้จากผิดนดัชาํระของคู่สญัญา 

  กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหนีแ้ละตราสารอนุพนัธไ์ม่สงูมากนกัเน่ืองจากคู่สญัญาเป็น

ธนาคารท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถือดา้นเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสงูซึ่งประเมินโดยสถาบนัจดัอันดบัความน่าเชื่อถือดา้น

เครดิตระหว่างประเทศ  

  ความเสี่ยงด้านตลาด 

  กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจาก

อตัราดอกเบีย้  

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

  กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซือ้ค่าสิทธิรายการเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงส่วนใหญ่โดยการเขา้ทาํสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ซึ่งสญัญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหน่ึงปี 
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  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินท่ีเป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศ ดงันี ้

สกลุเงิน  สินทรพัยท์างการเงิน   หนีสิ้นทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรฐัอเมริกา  32.76  22.87  5.49  2.65  33.42  30.04 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรษิัทมีสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี ้

2564 

      อตัราแลกเปลี่ยนตามสญัญา   

สกลุเงิน  จาํนวนที่ซือ้  จาํนวนที่ขาย  จาํนวนที่ซือ้  จาํนวนที่ขาย  วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

เหรียญสหรฐัอเมริกา  -  0.70  -  32.71 - 33.92  20 มกราคม 2565 -                    

8 มิถนุายน 2565 

 

2563 

      อตัราแลกเปลี่ยนตามสญัญา   

สกลุเงิน  จาํนวนที่ซือ้  จาํนวนที่ขาย  จาํนวนที่ซือ้  จาํนวนที่ขาย  วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราตา่งประเทศ)   

เหรียญสหรฐัอเมริกา  1.30  0.73  30.43 - 31.27  30.07 - 30.18  21 มกราคม 2564 -                    15 

พฤศจิกายน 2564 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

  กลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมระยะสัน้ เงินกูย้ืมระยะยาว หุน้กูแ้ปลง

สภาพ และหุน้กู ้สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้

คงท่ีซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรพัยท์างการเงนิและหนีสิ้นทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภท

อัตราดอกเบีย้ และสาํหรบัสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ 

วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี ้ 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 อตัราดอกเบีย้คงที่  อตัราดอกเบีย้      อตัราดอกเบีย้ 

 

ภายใน1 ปี  

 

มากกว่า             

1 ถึง 5 ปี 

 

 

ปรบัขึน้ลง           

ตามราคาตลาด 

 

 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย้  รวม 

 

 

ที่แทจ้ริง 

(รอ้ยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  30  70  100  หมายเหต ุ7 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น -  -  -  1,765  1,765  - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ประกนั 17  -  14  -  31  0.38 - 0.50 

 17  -  44  1,835  1,896   
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 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 อตัราดอกเบีย้คงที่  อตัราดอกเบีย้      อตัราดอกเบีย้ 

 

ภายใน1 ปี  

 

มากกว่า             

1 ถึง 5 ปี 

 

 

ปรบัขึน้ลง           

ตามราคาตลาด 

 

 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย้  รวม 

 

 

ที่แทจ้ริง 

(รอ้ยละต่อปี) 

หนีสิ้นทางการเงิน            

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร -  -  100  -  100  MMR 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น -  -  -  475  475  - 

หุน้กูร้ะยะสัน้ 298  -  -  -  298  หมายเหต ุ20 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  683  -  683  หมายเหต ุ21 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ -  1,011  -  -  1,011  หมายเหต ุ24 

หุน้กูร้ะยะยาว 596  1,292  -  -  1,888  หมายเหต ุ22 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 13  30  -  -  43  3.80 - 7.05 

หนีส้ินตามสญัญาโอนสิทธิเรียกรอ้ง 

-  -  -  148  148  

หมายเหตุ 

11.1 

 907  2,333  783  623  4,646   

    

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 อตัราดอกเบีย้คงที่  อตัราดอกเบีย้      อตัราดอกเบีย้ 

 

 

ภายใน1 ปี 

 

 

            

1 ถึง 5 ปี 

 

 

ปรบัขึน้ลง           

ตามราคาตลาด 

 

 

ไม่มี 

อตัราดอกเบีย้  รวม 

 

 

ที่แทจ้ริง 

(รอ้ยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  655  152  807  หมายเหต ุ7 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น -  -  -  1,513  1,513  - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ประกนั 17  -  5  -  22  0.20 - 0.80 

 17  -  660  1,665  2,342   

หนีสิ้นทางการเงิน            

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น -  -  -  164  164  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  415  -  415  หมายเหต ุ21 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ -  1,008  -  -  1,008  หมายเหต ุ24 

หุน้กูร้ะยะยาว 399  990  -  -  1,389  หมายเหต ุ22 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 11  34  -  -  45  3.81 - 7.05 

 410  2,032  415  164  3,021   
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ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 อตัราดอกเบีย้คงที่  อตัราดอกเบีย้      อตัราดอกเบีย้ 

 

 

ภายใน1 ปี 

 

 

             

1 ถึง 5 ปี 

 

 

ปรบัขึน้ลง           

ตามราคาตลาด 

 

 

ไม่มี            

อตัราดอกเบีย้  รวม 

 

 

ที่แทจ้ริง 

(รอ้ยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  26  38  64  หมายเหต ุ7 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น -  -  -  1,615  1,615  - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ประกนั 17  -  14  -  31  0.38 - 0.50 

 17  -  40  1,653  1,710   

หนีสิ้นทางการเงิน            

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร -  -  100  -  100  MMR 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น -  -  -  567  567  - 

หุน้กูร้ะยะสัน้ 298  -  -  -  298  หมายเหต ุ20 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  683  -  683  หมายเหต ุ21 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ -  1,011  -  -  1,011  หมายเหต ุ24 

หุน้กูร้ะยะยาว 596  1,292  -  -  1,888  หมายเหต ุ22 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 12  25  -  -  37  3.80 - 7.05 

หนีส้ินตามสญัญาโอนสิทธิเรียกรอ้ง -  -  -  148  148  หมายเหต ุ11.1 

 906  2,328  783  715  4,732   

 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 อตัราดอกเบีย้คงที่  อตัราดอกเบีย้      อตัราดอกเบีย้ 

 

ภายใน1 ปี  

 

มากกว่า             

1 ถึง 5 ปี 

 

 

ปรบัขึน้ลง           

ตามราคาตลาด 

 

 

ไม่มี            

อตัราดอกเบีย้  รวม 

 

 

ที่แทจ้ริง 

(รอ้ยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  646  114  760  หมายเหต ุ7 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น -  -  -  1,500  1,500  - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ประกนั 17  -  5  -  22  0.20 - 0.80 

 17  -  651  1,614  2,282   

หนีสิ้นทางการเงิน            

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น -  -  -  430  430  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  415  -  415  หมายเหต ุ21 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ -  1,008  -  -  1,008  หมายเหต ุ24 

หุน้กูร้ะยะยาว 399  990  -  -  1,389  หมายเหต ุ22 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 10  28  -  -  38   

 409  2,026  415  430  3,280   
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การวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ 

  ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบรษิัทจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้อย่างสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบีย้

ของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แสดงไดด้งันี ้

สกลุเงิน  เพ่ิมขึน้/ลดลง  ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษี 

  (รอ้ยละ)  (พนับาท) 

 บาท  +0.20  1,366 

  -0.20  (1,366) 

 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

  กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใชเ้งินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หุน้กู ้

หุน้กูแ้ปลงสภาพและสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นประมาณรอ้ยละ 38 ท่ีจะครบกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปีเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของหนีสิ้นดังกล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2563: รอ้ยละ 23) กลุ่มบริษัทได้

ประเมินการกระจุกตัวของความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการกูย้ืมเงินเพ่ือนาํไปชาํระหนีสิ้นเดิมและไดข้อ้สรุปว่าความเส่ียง

ดงักล่าวอยู่ในระดบัตํ่า กลุ่มบรษิัทมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทนุท่ีหลากหลายอย่างเพียงพอ  

  รายละเ อียดการครบกําหนดชํา ระของหนี้สินทางการ เ งิน ท่ี ไม่ ใช่ ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่ ม บ ริษั ท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั สามารถแสดงไดด้งันี ้

 พนับาท 

   งบการเงินรวม 

 หมายเหต ุ  เม่ือทวงถาม  ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์          

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 18  -  100,000  -  100,000 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 19  5,505  470,087  -  475,592 

หุน้กูร้ะยะสัน้ 20  -  300,000  -  300,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21  -  282,000  400,820  682,820 

หุน้กูร้ะยะยาว 22  -  600,000  1,300,000  1,900,000 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 24  -  -  1,200,000  1,200,000 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 23  -  15,099  31,958  47,057 

หนีส้ินตามสญัญาโอนสิทธิเรียกรอ้ง 11.1  -  60,794  87,720  148,514 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์   5,505  1,827,980  3,020,498  4,853,983 

 
 พนับาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหต ุ  เม่ือทวงถาม  ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์          

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 18  -  100,000  -  100,000 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 19  304,967  261,535  -  566,502 

หุน้กูร้ะยะสัน้ 20  -  300,000  -  300,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21  -  282,000  400,820  682,820 
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 พนับาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหต ุ  เม่ือทวงถาม  ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม 

หุน้กูร้ะยะยาว 22  -  600,000  1,300,000  1,900,000 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 24  -  -  1,200,000  1,200,000 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 23  -  13,899  27,008  40,907 

หนีส้ินตามสญัญาโอนสิทธิเรียกรอ้ง 11.1  -  60,794  87,720  148,514 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์   304,967  1,618,228  3,015,548  4,938,743 

 

38.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ    

  เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ หรือมีอตัราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกบั

อตัราดอกเบีย้ในตลาด กลุ่มบรษิัทจึงประมาณมลูค่ายตุธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชีท่ีแสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

  มลูค่ายตุิธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรพัยก์ันหรือจ่ายชาํระหนีสิ้นในขณะท่ีทัง้

สองฝ่ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความ

เก่ียวขอ้งกัน วิธีการกาํหนดมลูค่ายุติธรรมขึน้อยู่กับลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มลูค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคา

ตลาดล่าสดุ หรือกาํหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูค่าท่ีเหมาะสม 

 

39. การบริหารจัดการทุน  

  วัตถุประสงคใ์นการบริหารจัดการทุนท่ีสาํคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสรา้งทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือ

สนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัทและเสรมิสรา้งมลูค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่ม

บริษัทมีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนเท่ากับ 1.73:1 (2563: 1.19:1) และเฉพาะบริษัท  มีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนเท่ากับ 1.78:1 

(2563: 1.25:1) 

 

40. การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินทีเ่กิดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

การเปล่ียนแปลงในหนีสิ้นท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 และ 2563  มีดงันี ้

 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือ    รายการที่ไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่ 1  กระแสเงินสด  เงินสด  ณ วนัที่ 31 

 มกราคม 2564  เพ่ิม (ลด) *  เพ่ิมขึน้  ธันวาคม 2564 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -  100,000  -  100,000 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -  (520)  -  (520) 

หุน้กูร้ะยะสัน้ -  300,000  (2,378)  297,622 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 414,800  268,020  -  682,820 

หุน้กูร้ะยะยาว 1,389,316  500,000  (906)  1,888,410 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 45,721  (14,726)  11,924  42,919 

รวม 1,849,837  1,152,774  8,640  3,011,251 
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 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือ    รายการที่ไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่ 1  กระแสเงินสด  เงินสด  ณ วนัที่ 31 

 มกราคม 2563  เพ่ิม (ลด) *  เพ่ิมขึน้  ธันวาคม 2563 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 300,000  (300,000)  -  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  414,800  -  414,800 

หุน้กูร้ะยะยาว 1,288,747  100,000  569  1,389,316 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 8,135  (21,572)  59,158  45,721 

รวม 1,596,882  193,228  59,727  1,849,837 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ    รายการที่ไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่ 1  กระแสเงินสด  เงินสด  ณ วนัที่ 31 

 มกราคม 2564  เพ่ิม (ลด) *  เพ่ิมขึน้  ธันวาคม 2564 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -  100,000  -  100,000 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -  17,299  -  17,299 

หุน้กูร้ะยะสัน้ -  300,000  (2,378)  297,622 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 414,800  268,020  -  682,820 

หุน้กูร้ะยะยาว 1,389,316  500,000  (906)  1,888,410 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 38,223  (13,006)  12,324  37,541 

รวม 1,842,339  1,172,313  9,040  3,023,692 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ    รายการที่ไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่ 1  กระแสเงินสด  เงินสด  ณ วนัที่ 31 

 มกราคม 2563  เพ่ิม (ลด) *  เพ่ิมขึน้  ธันวาคม 2563 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 300,000  (300,000)  -  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  414,800  -  414,800 

หุน้กูร้ะยะยาว 1,288,747  100,000  569  1,389,316 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 8,135  (19,633)  49,721  38,223 

รวม 1,596,882  195,167  50,290  1,842,339 

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิสทุธิรวมจาํนวนเงินสดรบัและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 

 

41.  เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

41.1 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2565 มีมติอนมุตัิในเร่ืองท่ีสาํคญั ดงัต่อไปนี ้

1. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2565 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพท่ีออกใหม่ของบริษัทโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง  

2.  มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท

จํานวน 61,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 392,730,293.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จาํนวน 454,080,293.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 122,700,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
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3. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม

ทนุไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจาํนวนไม่เกิน 122,700,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบั

การใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

41.2 เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2565 บรษิัทไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูค้รัง้ท่ี 1/2565 เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้

คงท่ีรอ้ยละ 6.55 ต่อปี และมีอายุ 2 ปี 1 เดือน กาํหนดชาํระดอกเบีย้ทุก 3 เดือน ส่วนเงินตน้หุน้กูม้ีกาํหนดชาํระใน

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูท้ัง้จาํนวน หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยเป็นการเสนอขายแก่ผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่ โดยนาํเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูค้รัง้นี ้

ใชเ้ป็นเงินลงทนุหมนุเวียนในการดาํเนินงาน 

 

42. การจัดประเภทรายการ 

 รายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สาํหรบั

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดม้ีการจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการจดัประเภทรายการบญัชีในงวด

ปัจจบุนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็สาํหรบัปีหรือส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

43. การอนุมัติงบการเงนิ  

  งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิัทเมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี และเลขานุการบริษทั  

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2564 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง 

 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

• กรรมการอิสระ : 

14 พฤศจิกายน 2558 

• ประธานกรรมการ : 

14 พฤศจิกายน 2558 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ : 

14 พฤศจิกายน 2558 

 

 

72 - ปริญญาตร ี 

สาขาวิทยาศาสตร ์

 โรงเรียนนายเรือ 

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

รุน่ท่ี 4515 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุน่ 82/2010 

0.00 ไม่ม ี 2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 

บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  โก ล บ อ ล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2558 – 2559 ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 

บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  โก ล บ อ ล 

มีเดีย จาํกดั 

ให้บริการและจําหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  

และกรรมการอิสระ 

บริษัท ที .เอ .ซี . คอนซูเมอร ์

จาํกดั (มหาชน) 

จดัหา ผลิต และจาํหน่าย

เครื่องด่ืม 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  

และกรรมการอิสระ 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 

จาํกดั (มหาชน) 

สินเช่ือทะเบียนรถ 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอร์

เนชั่นแนล เอนเตอไพรส ์จาํกัด 

(มหาชน) 

 

ผลิตเครื่องสาํอาง 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสรุชยั ชมภไูพสร 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

•กรรมการอิสระ : 

 14 พฤศจิกายน 2558 

•กรรมการตรวจสอบ : 

 14 พฤศจิกายน 2558 

•ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน : 

  30 พฤษภาคม 2559 

•กรรมการบริหารความเส่ียง : 

  28 กมุภาพนัธ ์2563 

61 - ปริญญาโท  

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย ์

- ปริญญาตร ีสาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุน่ 52/2006 

- หลกัสตูร Board Nomination 

and Compensation Program 

(BNCP) รุน่ 8/2019 

0.00 ไม่ม ี 2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  โก ล บ อ ล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2559 – 2563 กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  โก ล บ อ ล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2558 –2559 กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  โก ล บ อ ล 

มีเดีย จาํกดั 

ให้บริการและจําหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2548 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

และ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ที.ซี .เจ.เอเซีย จํากัด

(มหาชน) 

นํ า เข้ า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย

เครื่องจักรหนัก ท่ีใช้ยก

แผ่นเหล็ก 

2540 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท สํานักงาน พี .บี .เอส 

จาํกดั 

ตรวจสอบบญัชี 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายปรีชา บณุยกิดา 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง และกรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

• กรรมการอิสระ : 

  14 พฤศจิกายน 2558 

• กรรมการตรวจสอบ : 

  14 พฤศจิกายน 2558 

•ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง:15 สิงหาคม 2559 

•กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน : 

  30 พฤษภาคม 2559 

60 - ปริญญาโท สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

- ปริญญาตร ีสาขานิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตร ีสาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุน่ 8/2004 

0.00 ไม่ม ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง และ

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการและจาํหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2558 – 2559 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั 

ใหบ้ริการและจาํหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท ขนส่งภาคอีสาน2559 

จาํกดั 

ขนส่งและขนถ่ายสินคา้และ

คนโดยสารทั้งทางบกทาง

นํา้และทางอากาศทั้งายใน

ป ร ะ เท ศ  แ ล ะ ร ะ ห ว่ า ง

ประเทศ 

2546 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้

จาํกดั (มหาชน) 

อสงัหาริมทรพัย ์

2540 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท ยิ่งถาวร อพารท์เมนท ์

จาํกดั  

บริการใหเ้ช่าท่ีพกัอาศยั 

2538 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษั ท  ยิ่ งถาวรปิ โตรเลีย ม 

จาํกดั 

บริการคา้ปลีกนํา้มนั 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชยัภทัร  ศรีวิสารวาจา

กรรมการอิสระ 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

•กรรมการบริษัท : 

 9 สิงหาคม 2562   

(เริ่มดาํรงตาํแหน่ง   

 10 สิงหาคม 2562) 

•กรรมการอิสระ : 

 28 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), 

IllinoisBenedictine College  

- วิทยาศาสตร์บัณ ฑิ ต  (Metallurgy), 

Lehigh University 

- ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  ห ลั ก สู ต ร           

CMA-GMS 1, Capital Market 

Academy Executive Education,  

   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร

ระดบัสงู,  

    สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- ห ลั ก สู ต ร  Advanced Audit 

Committee, รุน่ 25/2017 

- หลกัสูตร Corporate Governance for 

Capital Market I ntermediaries รุ่ น 

3/2015 

- หลกัสตูรบทบาทของประธานกรรมการ 

2000 ปี 2548 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน  

กรรมการบรษิัทไทย (DCP)  ปี 2546 

0.00 ไม่ม ี 2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด 

(มหาชน) 

ให้บริการและจาํหน่ายสิทธิคอน

เทนต ์

2564 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ซีเอ็มโอ จาํกดั (มหาชน) จัด แ ส ด งส า ธา รณ ะ แ ล ะจั ด

นิทรรศการต่างๆ 

2563 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บ ริ ษั ท  พ รี เ ชี ย ส  ชิ ป ป้ิ ง  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

การขนส่งสินค้าทางทะเลและ

ตามแนวชายฝ่ังทะเล 

2557 - ปัจจบุนั ประธาน มลูนิธิคณุหญิงลาํภ ูสิทธสยามการ องคก์รการกศุล 

2542 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน องคก์รเอกชนสาธารณประโยชน ์

2538 - ปัจจบุนั กรรมการและรองประธาน มลูนิธิศรีวิสารวาจา องคก์รการกศุล 

2562 – 2563 กรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด 

(มหาชน) 

ให้บริการและจาํหน่ายสิทธิคอน

เทนต ์

2562 – 2564 กรรมการ (มอีาํนาจ) บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

ก า ร ผ ลิ ต เ ค รื่ อ ง ห อ ม 

เครื่องสาํอาง และผลิตภัณฑ์ใน

หอ้งนํา้ 

2561 – 2564 กรรมการ (มอีาํนาจ) บริษัท เอสอี ดิจิทลั จาํกดั กิ จ ก ร ร ม ก า ร ใ ห้ เ งิ น ทุ น

นอกเหนือจากการใหกู้ย้ืมเงิน 

2561 – 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

2560 – 2563 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินโนคอนเนควิสาหกิจเพื่อ

สงัคม จาํกดั 

กิจกรรมให้คําปรึกษาด้านการ

บริหารจัดการอ่ืนๆซึ่ งมิ ได้จัด 

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

2560 – 2564 กรรมการ (มอีาํนาจ) บริษัท แอ๊บโซลทูโยคะ จาํกดั ธุรกิจเพื่อสขุภาพและความงาม 

2559 – 2564 กรรมการ (มอีาํนาจ) บริษัท บริหารสินทรพัย ์ลมุพินี จาํกดั กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ร เงิ น อ่ื น ๆ           

ซึ่งมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

2559 – 2562 กรรมการ บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์

จาํกดั (มหาชน) 

กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ร เงิ น อ่ื น ๆ         

ซึ่งมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชยัภทัร  ศรีวิสารวาจา 

(ต่อ) 

2558 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟูด้ส ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ก า ร ข า ย ส่ ง เ นื้ อ สั ต ว์ แ ล ะ

ผลิตภณัฑเ์นือ้สตัว ์

2558 – 2562 กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

2556 – 2557 อนกุรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

2555 – 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

2554 – 2564 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อิน

โนเทค จาํกดั 

กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์

การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น 

กองทนุบาํเหน็จบาํนาญ) 

2554 – 2563 กรรมการอิสระและประธาน

คณะกรรมการสรรหา 

บ ริ ษั ท  พ รี เ ชี ย ส  ชิ ป ป้ิ ง  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

การขนส่งสินค้าทางทะเลและ

ตามแนวชายฝ่ังทะเล 

2552 – 2564 กรรมการ (มอีาํนาจ) บริษั ทหลักทรัพ ย์ ก รุงไทย  ซีมิ โก ้

จาํกดั 

กิ จ ก ร ร ม น า ย ห น้ า ซื ้ อ ข า ย

หลกัทรพัย ์

2552 – 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษั ทหลักทรัพ ย์ ก รุงไทย  ซีมิ โก ้

จาํกดั 

กิ จ ก ร ร ม น า ย ห น้ า ซื ้ อ ข า ย

หลกัทรพัย ์

2550 – 2564 กรรมการ (มอีาํนาจ)  บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รัพ ย์  ซี มิ โก้  จํา กั ด 

(มหาชน) 

กิจกรรมบริการทางการเงินอ่ืนๆ 

(ยกเว้นกิจกรรมการประกันภัย 

และกองทนุบาํเหน็จบาํนาญ) ซึ่ง

มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

2550 – 2563 รองประธานกรรมการ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รัพ ย์  ซี มิ โก้  จํา กั ด 

(มหาชน) 

กิจกรรมบริการทางการเงินอ่ืนๆ 

(ยกเว้นกิจกรรมการประกันภัย 

และกองทนุบาํเหน็จบาํนาญ) ซึ่ง

มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายยทุธพงศ ์ มา 

กรรมการบริษัท 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

•กรรมการบริษัท : 

 17 เมษายน 2563  

54 - MBA,  

Columbia Business 

School, USA 

- BA,  

Columbia College, USA 

0.00 ไม่ม ี 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซฟ เฟอรทิ์ลิตี ้เซ็นเตอร ์จาํกดั คลินิกโรคทั่วไป 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ด ูเดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) ก า ร ผ ลิ ต เ ค รื่ อ ง ห อ ม 

เครื่องสาํอาง และผลิตภณัฑใ์น

หอ้งนํา้ 

2536 – ปัจจบุนั Director Morgan Stanley (Thailand) Limited กิ จ ก ร ร ม อ่ื น ๆ ท่ี ช่ ว ย เส ริ ม

กิจกรรมการให้บ ริการทาง

การเงิน ซึ่งมิไดจ้ดัประเภทไวใ้น

ท่ีอ่ืน 

2560 – 2561 กรรมการ บริษัท.ดีเอสจี อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูป

จากกระดาษเพื่อใชใ้นครวัเรือน

และ สขุอนามยั 

2552 – 2561 ประธาน Board of 

Trustees 

สมาคมการศึกษาเพื่อเด็กนานาชาติ องคก์รการกศุล 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายเอกภิสิทธ ์สทุธิกลุพานิช 

กรรมการบริษัท 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

•กรรมการบริษัท : 

 17 เมษายน 2563  

35 - MBA,  

The Wharton School, University of 

Pennsylvania, USA 

- BA,  

Thammasat University 

0.00 ไม่ม ี 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด 

(มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2563 - ปัจจบุนั Executive Director, Private 

Equity 

Morgan Stanley (Thailand) Limited กิจกรรมอ่ืนๆท่ีช่วยเสริม

กิจกรรมการใหบ้ริการทาง

ก า ร เ งิ น  ซึ่ ง มิ ไ ด้ จั ด

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

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

กิจกรรมการใหบ้ริการทาง

ก า ร เ งิ น  ซึ่ ง มิ ไ ด้ จั ด

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

2556 – 2560 Vice President, Investment 

Banking 

Morgan Stanley Singapore สถาบนัการเงิน 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายจกัรพงษ ์จกัราจฑุาธิบด์ิ 

 

ก ร ร ม ก า ร (ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี อ ํ า น า จ              

ล งน า ม ผู ก พั น บ ริษั ท )  ก รรม ก า ร          

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประธาน

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

•กรรมการ (กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม

ผกูพนับริษัท) : 

  7 พฤษภาคม 2556 

•ประธานกรรมการบริหาร  : 

  30 พฤษภาคม 2559 

•กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน : 30 พฤษภาคม 2559 

•ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร : 

 30 พฤษภาคม 2559 

•กรรมการผูจ้ดัการ(รกัษาการ) : 

  29 มถินุายน2559 

• ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ 

  กรรมการผูจ้ดัการ : 

  11 พฤษภาคม 2561 

42 - Bachelor of Arts, Major 

International Releations, 

Bond University,Australia 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรกล

ยุ ท ธ์ ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 

อสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลยั รุน่ท่ี 47 

- ห ลั ก สู ต ร Di r e c t o r 

Ac c re d ita t io n  P ro g ram 

(DAP) 123/2016 

 

56.45 พี่ชายนางสาว

พิมพอ์มุา  

จกัราจฑุาธิบด์ิ 

2561 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

กรรมการ (กรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท) กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  โก ล บ อ ล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

ให้บริการและจาํหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

 

 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ 

จาํกดั 

ใ ห้ บ ริ ก า ร

สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล 

แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ

จํา ห น่ า ย สิ น ค้ า เพื่ อ

สขุภาพ ความงาม และ

สินคา้อปุโภคบริโภค 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท ควอตโทร พี จาํกดั ซือ้และขายอสังหาริม- 

ทรพัย ์ 

2559 – 2561 

 

 

 

 

กรรมการ (กรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท)กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการ (รกัษาการ)  

บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  โก ล บ อ ล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

ให้บริการและจาํหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

 

 

2556 – 2559 

 

 

กรรมการ (กรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท)กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  โก ล บ อ ล 

มีเดีย จาํกดั 

 

 

ให้บริการและจาํหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2561 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท ยไูนเต็ดแลนด ์จาํกดั การซื ้อแ ล ะก ารข าย

อสงัหาริมทรพัย ์
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายจกัรพงษ ์จกัราจฑุาธิบด์ิ (ต่อ) 

 

    2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั ผ ลิ ต ร า ย ก า ร ข่ า ว เกี่ ย ว กั บ

เศรษฐกิจผ่านทางสถานีโทรทศัน์

ระบบดิจิตอล และส่ือออนไลน ์

     2557 – ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

 

บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  ไอ เอ็ ม ซี 

จาํกดั 

 

 

ตัวแทนจําหน่ายเวลาโฆษณา

ส ถ า นี โท ร ทั ศ น์ ร ะ บ บ ผ่ า น

ดาวเทียม  และสถานีช่องอ่ืนๆ 

ภายใตสิ้ทธิในการจาํหน่ายของ

กลุ่มบริษัทฯ 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท ์

จาํกดั 

รา้นสะดวกซือ้และมินิมารท์ 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น คอฟฟ่ี จาํกดั จาํหน่ายเครื่องด่ืม Amazon 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟ

วิ่ง เน็ทเวิรค์ จาํกดั 

(เ ดิ ม ช่ื อ  บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น              

โกลบอล โฮลดิง้ จาํกดั) 

ขายเครื่องสาํอางค ์

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  แ ช น เน ล 

จาํกดั 

ธุรกิจให้บริการขายช่วงเวลา

โฆษณาผ่านสถานีโทรทศันร์ะบบ

ผ่านดาวเทียม 

     2556 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

 

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

สงัหาริมทรพัย ์

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น เอนเนอร์จี 

จาํกดั 

ขายปลีกเชือ้เพลิงยานยนตรใ์น

สถานีป๊ัม 

     2554 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น อชิ จาํกดั 

(เดิมช่ือ บริษัท อชิแก๊ส จาํกดั) 

การขายปลีกเชือ้เพลิงยานยนต์

ในรา้นคา้เฉพาะ สถานี ป๊ัม 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายจกัรพงษ ์จกัราจฑุาธิบด์ิ (ต่อ)     2554 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์

บิวตี ้จาํกดั 

(เดิมช่ือ บริษัท เจเคเอ็น    ลีฟ

วิ่ง เน็ทเวิรค์ จาํกดั) 

ผลิตและจาํหน่ายเครื่องสาํอางค ์

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท แอนดรูว ์บิลดิง้ จาํกดั รับเหมาก่อสรา้งอาคาร อาคาร

พาณิชย ์และท่ีอยู่อาศยั 

     2548 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มารค์ 

จาํกดั 

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบด์ิ 

 

ก ร ร ม ก า ร  (ก ร ร ม ก า รผู้ มี อ ํ า น า จ            

ลงนามผกูพนับริษทั) 

กรรมการบริหาร และรองกรรมการ

ผูจ้ดัการสายงานคอนเทนต ์

 
วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

•กรรมการ : 14 พฤศจิกายน 2558 

•กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั

บริษัท:   30 พฤษภาคม 2559 

•กรรมการบริหาร :  30 พฤษภาคม 

2559 

•รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร : 

30 พฤษภาคม 2559 

•รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน           

  คอนเทนต ์: 28 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบด์ิ  (ต่อ) 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bachelor of Arts, Major 

Mass Communication,  

Bond University,Australia 

 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุน่ 122/2015 
 

- หลกัสตูร TLCA Executive 
Development Program 
(EDP)รุน่ที่ 18 ซึ่งจดัโดย
สมาคมบริษัทจดทะเบยีน
ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอ้งสาว 

นายจกัรพงษ ์ 

จกัราจฑุาธิบด์ิ 

2563 – ปัจจบุนั 

 

 

 

กรรม การ  (ก รรม ก ารผู้มี อ ําน าจ             

ลงนามผกูพนับริษัท)กรรมการบริหาร

และรองกรรมการผู้จัดการสายงาน

คอนเทนต ์

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

 

 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บ ริษั ท  เจ เค เอ็น  เบ ส ท์  ไล ฟ์ 

จาํกดั 

ให้ บ ริก า รส ถ า นี โท รทั ศ น์

ดิ จิตอล และการผลิตและ

จําหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ 

ความงาม และสินค้าอุปโภค

บริโภค 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท ควอตโทร พี จาํกดั ซือ้และขายอสงัหาริม- ทรพัย ์

(ไม่ไดด้าํเนินกิจการ)  

2564 - ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปป้ิงจาํกดั การจัดจาํหน่ายผ่านช่องทาง

รา ย ก า ร  Home Shopping 

ท า ง โ ท ร ทั ศ น์  แ ล ะ  e-

Commerce 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท  ไฮ ช็อปป้ิง ทีวี จาํกดั จั ด ผั ง ร า ย ก า ร แ ล ะ ก า ร

ออกอากาศทางโทรทัศน์โดย

สมคัรสมาชิก 

2559 – 2563 

 

 

 

กรรมการ (กรรมการผู้มีอ ํานาจลง

นามผูกพันบริษัท)กรรมการบริหาร

และรองกรรมการผู้จัดการสายงาน

บริหาร 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

 

 

2558 – 2559 กรรมการ (กรรมการผู้มีอ ํานาจลง

นามผูกพันบริษัท)กรรมการบริหาร 

และรองกรรมการผู้จัดการสายงาน

บริหาร 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

 

 

2563 - ปัจจบุนั Director (Authorized Director) J K N  G lo b a l  C o n te n t 

PTE.LTD. 

บริหารจดัการคอนเทนต ์
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น อชิ จาํกดั 

(เดิมช่ือ บริษัท อชิแก๊ส จาํกดั) 

การขายปลีกเชื้อเพลิงยาน

ยนต์ในรา้นค้าเฉพาะ สถานี 

ป๊ัม 

2559 – ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

 

 

บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี 

จาํกดั 

(เดิม ช่ือ บริษั ท  เบ เน่  บ างเค 

จาํกดั) 

จาํน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น ฟู้ด จาํกัด (เดิม

ช่ือบริษัท เจเคเอ็น คอนซูเมอร ์

โปรดกัส ์จาํกดั) 

ขายปลีกอาหาร 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั ผลิตรายการข่าว เกี่ ย วกับ

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ผ่ า น ท า ง

สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

และส่ือออนไลน ์

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายเวลาโฆษณา

สถานี โทรทัศ น์ระบ บ ผ่าน

ดาวเทียม และสถานีช่องอ่ืนๆ 

ภายใต้สิทธิในการจําหน่าย

ของกลุ่มบริษัทฯ 

   

 

 

 

  2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  ค อ น เน ค ท ์

จาํกดั 

รา้นสะดวกซือ้ และมินิมารท์ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จาํกดั ธุรกิจให้บริการขายช่วงเวลา

โฆษณาผ่านสถานีโทรทัศน์

ระบบผ่านดาวเทียม 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย 

 

กรรมการ (กรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท) กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ

อาวโุส 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

•กรรมการ : 14 พฤศจิกายน 2558 

•กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษัท: 8 

กนัยายน 2560 

•กรรมการบริหาร : 30 พฤษภาคม 2559 

•กรรมการบริหารความเส่ียง: 

 15 สิงหาคม 2559 

•รองกรรมการผูจ้ัดการสายงานการเงินและ

บญัชี : 
  30 พฤษภาคม 2559 

•รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส :            16 

มกราคม 2561 (เริ่มดํารงตําแหน่ง 16 

กมุภาพนัธ ์2561) 

•รักษาการรองกรรมการสายงานการเงิน

และบญัชี : 16 ตลุาคม 2564 

 

 

51 - ปริญญาตร ี สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- ห ลั ก สู ต ร  D i r e c t o r 

Accreditation Program (DAP) 

รุน่ 122/2015 

- หลกัสูตร CFO in Practice รุ่นท่ี 

7/2017 สภาวิชาชีพ บัญ ชี  ใน

พระบรมราชปูถมัภ ์

0.00 ไม่ม ี 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหารความ

เ ส่ี ย ง  ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร  ร อ ง

กรรมการผู้จัดการอาวุโส  และ

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ

สายงานการเงินและบญัชี 

บริษั ท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2561 – 2564 กรรมการ กรรมการบริหารความ

เส่ียง กรรมการบริหาร และรอง

กรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

บริษั ท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2564 - ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท ไฮ ช็อปป้ิง ทีวี จาํกดั จั ด ผั ง ร า ย ก า ร แ ล ะ ก า ร

ออกอากาศทางโทรทัศน์โดย

สมคัรสมาชิก 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ 

จาํกดั 

โรงงานผลิตและจําหน่าย

เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์

2564 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี 

จาํกดั 

ผลิตและจําหน่ายเครื่องด่ืม

ไม่มีแอลกอฮอล ์

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น ฟู้ด จํากัด 

(เ ดิ ม ช่ื อ บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น 

คอนซูเมอร ์โปรดกัส ์จาํกดั) 

ขายปลีกอาหาร 

2559 – 2561 กรรมการ กรรมการบริหารความ

เส่ียง กรรมการบริหาร และรอง

กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงิน

และบญัชี 

บริษั ท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย (ต่อ) 

 

 

 

2558 – 2559 กรรมการ กรรมการบริหาร และ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

การเงินและบญัชี 

บริษั ท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2557 – 2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บริษั ท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2556 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการบริษัท บริษัท บนฟ้าสถาพร จาํกดั ใ ห้ เ ช่ า อ สั ง ห า ริ ม ท รัพ ย์

สงัหาริมทรพัย ์

2544 – 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน  บริษัท เจเคเอ็นแลนด์มารค์ 

จาํกดั 

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  281 

 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวกมลรตัน ์มงคลครุธ 

 

กรรมการ กรรมการบริหาร และรอง

กรรมการผูจ้ดัการสายงานขาย 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

•กรรมการ : 25 เมษายน 2561 

•กรรมการบริหาร : 30 พฤษภาคม 

2559 

•รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานขายและ

การตลาด :  30 พฤษภาคม 2559 

•รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานขาย : 
  11พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการตลาด  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน สุนัน

ทา 

- ห ลั ก สู ต ร  D i r e c t o r 

Accreditation Program (DAP) 

รุน่ 157/2019 

 

0.00 ไม่ม ี 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบ ริห าร  

และรองกรรมการผู้จัดการสาย

งานขาย 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการและจาํหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ (กรรมการผู้มีอาํนาจ

ลงนามผกูพนับริษัท) 

บริษั ท  เจเค เอ็น  ไฮ ช็อป ป้ิ ง

จาํกดั 

ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย ผ่ า น

ช่อ งท างราย การ  Home 

Shopping ท า ง โท รทั ศ น ์

และ e-Commerce 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท ไฮ ช็อปป้ิง ทีวี จาํกดั จัด ผั งราย ก ารแ ล ะ ก า ร

ออกอากาศทางโทรทัศน์

โดยสมคัรสมาชิก 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษั ท  เอ็ม เอ็น  เบ ฟ เวอเรจ 

จาํกดั 

โรงงานผลิตและจําหน่าย

เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์

2564 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเครื่องด่ืม

ทกุชนิด 

2559 – 2561 ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ร อ ง

กรรมการผูจ้ัดการสายงานขาย

และการตลาด 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการและจาํหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2558 – 2559 ก รรม ก า รบ ริห า ร  แ ล ะ รอ ง

กรรมการผูจ้ัดการสายงานขาย

และการตลาด 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั 

ใหบ้ริการและจาํหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2556 – 2558 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั 

ใหบ้ริการและจาํหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2556 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท บนฟ้าสถาพร จาํกดั ให้ เ ช่ าอ สั งห าริม ท รัพ ย์

สงัหาริมทรพัย ์



 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  282 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวกมลรตัน ์มงคลครุธ (ต่อ) 

 

2550 – 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย  บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค 

จาํกดั 

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายธนิท  รุจนนัทธ์นา 

 

รองกรรม การผู้จัดการสายงาน

การตลาด 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

• รองกรรมการผู้จัดการสายงาน

การตลาด : 28 กมุภาพนัธ ์2563 

44 - ปริญญาโท  

คณะวารสารศาสตรแ์ละส่ือสารมวลชน 

หลักสูตรวารสาร ศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารส่ือสารมวลชน 

(MCA)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี  

คณ ะม นุษ ยศาสตร์ ห ลักสูตรศิล ป 

ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- Knowledge Sharing Certificate 2014 

by Generali’s CEO 

-  Brand Management Certificate by 

SHEs Company 

 

0.00 ไม่ม ี 2563 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จัดการสายงาน

การตลาด 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2562 - 2563 ผู้ อ ํ า น ว ย ก า ร อ า วุ โ ส ฝ่ า ย

การตลาด 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2561 - 2562 Head of Acquisition and 

Channel management 

ธ น า ค า ร ธ น ช า ต  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

ธนาคารพาณิชย ์

2558 - 2561 Head of Banking /Director of 

Banking, Business 

Development Department 

Savings Asia (Thailand) 

Co.,Ltd.- Powered by B. 

Grimm Group 

การบริการเป็นตลาดกลางใน

การซือ้ขายสินค้าหรือบริการ 

โดยวิธีใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกสผ่์าน

ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

    

 

หมายเหต:ุ  (1) ขอ้มลูสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ รวมการถือหุน้ของคู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2564 
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2. รายละเอียดผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายติณณ ์ ภาณสิุทธิกร 

 

ผู้ อ ํ า น ว ย ก า ร ฝ่ า ย บั ญ ชี  (ผู้ ได้ รับ

มอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคมุดแูลการทาํบญัชี) 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี :  

  14 มิถนุายน 2564 

   

30 - ปริญญาตรี คณะพาณิชย ศาวตร์

และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 

2) 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- CertifiedPublic Accountants of 

Thailand (CPA) No.13844 

 

0.00 ไม่ม ี 2564– ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจาํหน่ายสิทธิคอน

เทนต ์

2558 – 2564 ผูl้ตรวจสอบบญัชีอาวโุส บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  สาํนกังานสอบบญัชี 

 
หมายเหต:ุ  (1) ขอ้มลูสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ รวมการถือหุน้ของคู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2564 
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3. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ  

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาววริศรน์ลิน สภุาสนนัท ์

 

เลขานกุารบรษิัท 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

15  สิงหาคม 2559 

(เริ่มดาํรงตาํแหน่ง 19 กนัยายน

2559) 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปริญญาตร ีคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุน่ท่ี 22/2004 

- หลกัสตูร Director Certificate 

Program (DCP) รุน่ท่ี 48/2004 

- หลกัสตูร Company Secretary 

Program (CSP) รุน่ท่ี 77/2017 

- หลกัสตูร Company Reporting 

Program (CRP) รุน่ท่ี 17/2017 

0.0022 ไม่ม ี 2559 – ปัจจบุนั เลขานกุารบรษิัท  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการและจาํหน่ายสิทธิคอน

เทนต ์

2553 – 2559 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามแทน

บริษัท 

บ ริษั ท  เอ็ม พี จี  คอ ร์ป อ เรชั่ น 

จาํกดั (มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่ายโสตทัศนวัสดุ

อุ ป ก ร ณ์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ

เครื่องสาํอาง 

2552 – 2559 เลขานกุารบริษัท บ ริษั ท  เอ็ม พี จี  คอ ร์ป อ เรชั่ น 

จาํกดั (มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่ายโสตทัศนวัสดุ

อุ ป ก ร ณ์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ

เครื่องสาํอาง 

2548– 2559 กรรมการบริษัท บ ริษั ท  เอ็ม พี จี  คอ ร์ป อ เรชั่ น 

จาํกดั (มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่ายโสตทัศนวัสดุ

อุ ป ก ร ณ์  เท ค โ น โล ยี แ ล ะ

เครื่องสาํอาง 

2548– 2559 กรรมการบริหาร บ ริษั ท  เอ็ม พี จี  คอ ร์ป อ เรชั่ น 

จาํกดั (มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่ายโสตทัศนวัสดุ

อุ ป ก ร ณ์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ

เครื่องสาํอาง 

2548– 2559 ผูอ้าํนวยการสาํนกักรรมการ บ ริษั ท  เอ็ม พี จี  คอ ร์ป อ เรชั่ น 

จาํกดั (มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่ายโสตทัศนวัสดุ

อุ ป ก ร ณ์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ

เครื่องสาํอาง 

    

หมายเหต:ุ (1) ขอ้มลูสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ รวมการถือหุน้ของคู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2564
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รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

VIII 

III, VII, VIII, 

XI, XIII 

III, V, VII, 

VIII, XIV 

VII VIII VIII I, IV, V, VIII, 

X,  XII 

I, IV, 

VIII,X 

I, IV, VIII, 

X, XI, XV 

IV, VIII, 

IX, X 

IX, X XVI VI 

บริษัทย่อย 

1. บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จาํกดั       I, VIII I, VIII      

2. บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซีจาํกดั       I, VIII I, VIII      

3. บริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั       I, VIII I, VIII      

4.   บรษิัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกดั        I, VIII I, VIII      

5.   บรษิัท ควอตโทร พี จาํกดั       I, VIII I, VIII      

6.  JKN GLOBAL CONTENT PTE. LTD.        I, VIII      

7.   บรษิัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปป้ิง จาํกดั        I, VIII  I, VIII    

8.   บรษิัท ไฮ ช็อปป้ิง ทีวี จาํกดั        I, VIII I, VIII I, VIII    

9.   บรษิัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกดั         I, VIII I, VIII    

10.  บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกดั         I, VIII I, VIII    

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

1. บริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ จาํกดั       I, VIII       

2. บริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั 

      (ช่ือเดิม บริษัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่ง เน็ทเวริค์ จาํกดั) 

      I, VIII       

3. บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท ์จาํกดั       I, VIII I, VIII      

4. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิรค์ จาํกดั 

      (ช่ือเดิม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล โฮลดิง้ จาํกดั) 

      I, VIII       

5. บริษัท เจเคเอ็น เอ็นเนอรจี์ จาํกดั       I, VIII       

6. บริษัท บนฟ้า สถาพร จาํกดั       I, VIII  VIII VIII    

7. บริษัท เจเคเอ็น คอฟฟ่ี จาํกดั        I, VIII       

8. บริษัท เจเคเอ็น ฟู้ด จาํกดั 

      (ช่ือเดิม บริษัท เจเคเอ็น คอนซูเมอร ์โปรดกัส ์จาํกดั 

       I, VIII I, VIII     

9. บริษัท แอนดรูส ์บิว้ดิง้ จาํกดั       I, VIII       

10. บริษัท เจเคเอ็น อชิ จาํกดั 

      (ช่ือเดิม บริษัท อชิแก๊ส จาํกดั) 

      I, VIII I, VIII      
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11. บริษัท ยไูนเต็ดแลนด ์จาํกดั       I, VIII       

12. บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี 

      (ช่ือเดิม เบเน่ บางแค จาํกดั) 

       I, VIII      

13. บริษัท ที.เอ.ซี คอนซูเมอร ์จาํกดั (มหาชน) C, VII, VIII             

14. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) C, VII, VIII             

15. บริษัท เอสแอนดเ์จ อินเตอรเ์นชั่นแนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) VII, VIII             

16. บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)  III, VII, VIII            

17. บริษัท สาํนกังาน พี.บี.เอส จาํกดั  I, VIII            

18. บริษัท อารยีา พรอพเพอรตี์ ้จาํกดั (มหาชน)   III, VII, VIII           

19. บริษัท ยิง่ถาวร อพารท์เมนท ์จาํกดั   I, VIII           

20. บริษัท ยิง่ถาวร ปิโตรเลียม จาํกดั   I, VIII           

21. บริษัท ขนส่งภาคอีสาน 2559 จาํกดั   I, VIII           

22. บรษิัท ซีเอ็มโอ จาํกดั (มหาชน)    II, VII          

23.  บริษัท พรีเชียส ชิปป้ิง จาํกดั (มหาชน)    C          

24.  มลูนิธิคณุหญิงลาํภ ูสิทธสยามการ    C          

25.  สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน    VIII          

26.  มลูนิธิศรีวิสารวาจา    VIII          

27.  บริษัท เซฟ เฟอรทิ์ลิตี ้เซ็นเตอร ์จาํกดั     VIII         

28.  บริษัท ด ูเดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน)     VIII         

29.  Morgan Stanley (Thailand) Limited     I, IV, VIII, X X        
 

หมายเหตุ C – ประธานกรรมการ I – กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม  II – ประธานกรรมการตรวจสอบ  III – กรรมการตรวจสอบ IV – กรรมการบริหาร  

 V – กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  VI – เลขานกุารบรษิัท  VII – กรรมการอิสระ VIII – กรรมการบริษัท IX – รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 X – ผูบ้ริหาร XI – กรรมการบริหารความเส่ียง XII – ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร XIII – ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน XIV – ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 XV – รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส XVI - ผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัชี 

 รายนามกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูค้วบคมุการทาํบญัชี และเลขานกุารบรษิัท 

1 - พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง  2 - นายสรุชยั ชมภไูพสร 3 - นายปรีชา บณุยกิดา 4 - นายชยัภทัร  ศรีวิสารวาจา  5 - นายยทุธพงศ ์มา  

6 - นายเอกภิสิทธ ์สทุธิกลุพานิช  7 - นายจกัรพงษ ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ 8 - นางสาวพมิพอ์มุา  จกัราจฑุาธิบด์ิ 9 - นางพิสมยั  ลิขิตอาํนวย  10 - นางสาวกมลรตัน ์ มงคลครุธ  

11 -นายธนิท รุจนนัทธ์นา   12 - นายติณณ ์ภาณสิุทธิกร 13 - นางสาววริศรน์ลิน  สภุาสนนัท ์   
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เอกสารแนบ 2   รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

รายช่ือบริษัทย่อย 

รายช่ือกรรมการ 

นายจักรพงษ ์ 

จักราจุฑาธิบดิ ์

นางสาวพิมพอุ์มา  

จักราจุฑาธิบดิ ์

LU 

QIANXIANG 

นายกฤติพฒน ์

ศรีเทพเอ่ียม 

นางพิสมัย 

ลิขิตอาํนวย 

นางสาวกมลรัตน ์

มงคลครุธ 

นายลิม ช็อก นายฮวาง  

จุง ยุล 

นายณัฐพงษ ์

วิทยว์รพงศ ์

นางสาวชนินทรนุ์ช 

หิรัญประสาทกุล 

1. บรษิัท เจเคเอ็น แชนเนล จาํกดั /, // /, //         

2. บรษิัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั /, // /, //         

3. บรษิัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซ ีจาํกดั /, // /, //         

4. บรษิัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์จาํกดั /, // /, //         

5. บรษิัท ควอตโทร พี จาํกดั /, // /, //         

6. JKN Global Content PTE.LTD.  /, // /, // /, //       

7. บรษิัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปป้ิง จาํกดั  /, //    /, // /, // /, //   

8. บรษิัท ไฮ ช็อปป้ิง ทีวี จาํกดั  /, //   /, // /, // //    

9. บรษิัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกดั     /, // /, //   /, // /, // 

10. บรษิัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ 

จาํกดั 
  

  /, // /, //   /, // /, // 

 

หมายเหต:ุ / = กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม    // = กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3.   รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัและบริษัทย่อย  

ช่ือ-สกุล/ 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประกาศนียบัตร 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือบริษัท 
องคก์ร /  

ประเภทการดาํเนินธุรกิจ 

นางอมุาพร     

ภเูวียงแกว้ 

41 - บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การ

บญัชี)  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- การอบรมสมัมนา  

-   การบริหารความเสี่ยงเพ่ือ

การวางแผนการตรวจสอบ, 

สภาวิชาชีพบญัชี 

-  Audit  Program  

Development,  

สมาคมผูต้รวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทย 

- Board Risk Oversight 

Roles and 

Responsibility, ตลาด

หลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย 

 

0.00 ไม่มี 2560 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ 

คอนเทนต ์

2563 - ปัจจบุนั กรรมการผูมี้อาํนาจ 

ลงนามแทนบริษัท 

บริษัท เจเคเอ็น ทฟิูต ฟูด้ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายอาหาร 

2554 - 2560 

 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

 

บริษัท ริช่ีเพลซ 2002 จาํกดั 

(มหาชน) 

 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
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นอกจากนี ้บริษัทว่าจา้งหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท อิมโปรวิส จาํกัด เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยหวัหนา้ทีมงานตรวจสอบการควบคมุ

ภายใน มีคณุสมบตัิ วฒุิการศกึษา และประสบการณใ์นการทาํงาน ดงันี ้

ช่ือ-สกุล/ 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประกาศนียบัตร 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือบริษัท 
องคก์ร /  

ประเภทการดาํเนินธุรกิจ 

นายชรชั                    

โลกิตถจริยา 

59 -  ปริญญาโท  การจดัการประยกุต ์เทคโนโลยี

การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร ์(NIDA)    เกียรตินิยม 

-  ปริญญาตรี  พาณิชยศ์าสตรแ์ละการบัญชี 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั สาขาสถิติ 

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ : 

- Certified in Risk and Information 

Systems Control (CRISC):ISACA and 

Certificate number 1002894 

- Certified in IRCA:ISMS (ISO 27001:2013 

Lead Auditor) and Certificate number 

ENR -00311677 

ประกาศนียบตัร : 

-  BOT Compliance Officer  โด ยส มา ค ม

ธนาคารไทย 

0.00 ไม่มี 2557 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท อิมโปรวิส จาํกดั บ ริ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ

ควบคมุภายใน  

2548 – 2557 

 

ผู้อาํนวยการอาวุโส

ฝ่ า ย ต ร ว จ ส อ บ

ภายใน 

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือ

รายย่อย จาํกดั (มหาชน) 

การเงินและการธนาคาร 

2546 - 2548 

 

ผู้ บ ริ ห า ร ฝ่ า ย

ตรวจสอบภายใน 

ธนาคาร ธนชาต จํากัด 

(มหาขน) 

การเงินและการธนาคาร 

2536 – 2546 ผู้อํา นว ยการฝ่าย

สารสนเทศ 

บลจ.ไทยพาณิชย ์ การจดัการลงทนุ 

2536 - 2539 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

ฝ่ า ย ต ร ว จ ส อ บ

ภายใน 

ธ น า ค า ร แ ห ล ม ท อ ง 

จาํกดั (มหาชน) 

การเงินและการธนาคาร 

 

2528 - 2536 หั ว ห น้ า ส า ย ง า น

ต ร ว จ ส อ บ ก า ร

พฒันาระบบงาน 

(ปัจจุบัน ธนาคาร ยูโอบี 

จาํกดั (มหาชน)) 

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 

จาํกดั (มหาชน) 

การเงินและการธนาคาร 
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เอกสารแนบ 4  ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 

 

ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ :  

โปรดพิจารณาใน  “ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและการดาํเนินงาน ข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อ 1.2.2.4 

ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ” 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 

-  ไม่มี   - 
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เอกสารแนบ 5  นโยบายและแนวปฏิบัตกิารกาํกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม 

 

โปรดพิจารณาจากเว็บไซด์ของบริษัท www.jknglobal.com   เมนู INVESTOR หัวข้อ CORPORATE GOVERNANCE 

หวัขอ้ย่อย CG REPORT AND DOWNLOAD   

หรือตามลิง้คท่ี์แบมานี ้https://investor.jknglobal.com/th/corporate-governance/cg-report-and-download 
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