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AGM2018วธีิปฏบิตัใินการลงคะแนนและนับคะแนน

 ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเหน็ในบตัรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบยีน

 หน่ึงหุ้นถือเป็นหน่ึงเสียง ผู้ถือหุ้นรายหน่ึงจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะ

 ขอมตแิต่ละวาระจากที่ประชุม หากท่านใดไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียง ขอโปรดยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่

จะรับบตัรลงคะแนน และดาํเนินการตรวจนับคะแนน 

 ในการรวบรวมผลคะแนน  บริษัทฯ จะนําเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แยกออกจากคะแนน

เสียงที่เหน็ด้วย

 หากไม่มีผู้ถือหุ้ นยกมือ จะถือว่าที่ ประชุมมีมติอนุมัติ หรือรับรองในวาระนั้นๆ เป็นเอกฉันท์ 

เว้นแต่กรณีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบ

ฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยดึถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าว โดยบันทกึคะแนนเสียงไว้

ในระบบเพื่อลงมตสิาํหรับวาระนัน้ๆ ไว้แล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใดๆ อีก



AGM2018วธีิปฏบิตัใินการลงคะแนนและนับคะแนน (ต่อ)

 หากประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุม และต้องการรักษาสิทธิการออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ  ขอให้

ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนและมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจนับคะแนนเม่ือถงึวาระนัน้ๆ หากไม่ได้มอบ

ไว้จะถือว่าเหน็ด้วยในวาระนัน้ๆ รวมทัง้วาระที่เหลืออยู่ทัง้หมด

 หากแจ้งปิดการรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะถือว่าบตัรลงคะแนนที่ส่งหลังจากนัน้เป็นโมฆะ และ

ไม่นํามานับคะแนนเสียง

 กรณีที่มีผลทาํให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบตัรเสียนัน้ มีอีก 4 กรณี ดงันี ้

 ลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน

 ไม่ทาํเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน

 ทําเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้

คัสโตเดยีนในประเทศไทยที่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้
 บตัรลงคะแนนชาํรุด จนไม่สามารถวนิิจฉัยได้ว่ามีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด



 สาํหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 และ 6 การเลือกตัง้กรรมการ 

• ลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

• หยุดพกัการลงทะเบยีนช่ัวคราวเม่ือเร่ิมวาระนี ้

• เกบ็บตัรลงคะแนน ทัง้ที่เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียงเพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบ โดยจะเกบ็

บตัรลงคะแนนที่ไม่เหน็ด้วยและงดออกเสียงก่อน เม่ือครบแล้ว จงึจะเกบ็บตัรลงคะแนนที่เหน็ด้วย

 ก่อนการลงมตใินแต่ละวาระ  ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคดิเหน็ หรือ ซักถามในประเดน็ที่เก่ียวข้องกับ

วาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม

• ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม  กรุณายกมือ

• เม่ือประธานฯ อนุญาตแล้ว  กรุณาแจ้งต่อที่ประชุมก่อนการซักถาม หรือแสดงความเหน็

– เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ  

– แจ้งช่ือและนามสกุล

วธีิปฏบิตัใินการลงคะแนนและนับคะแนน (ต่อ) AGM2018



 หลังการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้

ที่ประชุมทราบ

 เม่ือสิน้สุดการประชุม โปรดส่งบตัรลงคะแนนที่เหน็ด้วยในแต่ละวาระก่อนออกจากห้องประชุม โดยขอให้

ลงมตแิละลงนามในบตัรลงคะแนนให้ครบทุกวาระด้วย

วธีิปฏบิตัใินการลงคะแนนและนับคะแนน (ต่อ) AGM2018
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AGM2018

วาระที่ 1*

พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560

วันที่ 15 มถุินายน 2560     
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วยลําดับที ่1)



AGM2018

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ได้จัดขึน้เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดทาํ

รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่

กฎหมายกาํหนดแล้ว

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพจิารณารับรองรายงานการ

ประชุม ครัง้ที่ 2/2560 วันที่ 15 มถุินายน 2560 

วาระที่ 1

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ



AGM2018

วาระที่ 1

พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560

วันที่ 15 มถุินายน 2560     

Q&A



AGM2018

วาระที่ 2*

พจิารณารับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560     
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วยลําดับที ่15)



AGM2018

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดาํเนินงานของบริษัทฯที่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจําปี 2560
ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรนําเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้รับทราบ

รายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง

การลงมติ

วาระที่ 2



AGM2018วาระที่ 2

บริษัทฯ สามารถก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์เอม็เอไอ (mai) ได้เป็นผลสาํเร็จและ

เร่ิมซือ้ขายหลักทรัพย์เม่ือวันที่ 30 พฤศจกิายน 2560 ที่ผ่านมา

การดาํเนินงานที่สาํคัญ

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความมุ่งม่ัน 

ตัง้ใจ ที่จะพฒันาการดาํเนินงานอย่างเตม็ความสามารถ เพื่อให้บริษัทฯ เตบิโตอย่างม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป

ให้ความสาํคัญกับการกาํกับดแูลกจิการที่ด ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
โดยอยู่ระหว่างการศกึษาและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม  และการต่อต้านคอร์รัปช่ัน               

ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยดึถือปฏบิตัอิย่างเคร่งครัด



MD&A   &  FINANCIAL HIGHLIGHTS

13



• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 วันที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมตอินุมัตทิี่สาํคัญ ดังนี ้

1) อนุมัตลิดทุนจดทะเบียนจาํนวน 257,500,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 115,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อตัดหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จาํหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

2) อนุมัตเิพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 270,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 

140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ทาํให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน

เพิ่มขึน้เป็น 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 มีมตอินุมัตกิารขยายวงเงนิการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดมิไม่เกนิ 500 ล้านบาท เป็นไม่เกนิ 800 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง

• วันที่ 20 มิถุนายน 2560 สาํนักงาน กลต. อนุมัตใินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Bond) ครัง้ที่ 1/2560 มูลค่ารวม 210

ล้านบาท อัตราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหุ้นของ

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นหลักประกัน มีคุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์เป็นผู้คํา้ประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีอายุ 1 ปี 

6 เดือน

AGM2018วาระที่ 2

การดาํเนินงานที่สาํคัญ (ต่อ)



• วันที่ 3 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมกับ History Channel ในการเผยแพร่สารคดีชุด “The Peoples’ Queen–พระราชินี

ในดวงใจ” ซึ่งเป็นสารคดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัต ิและพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 

85 พรรษาของสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ

• วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วนสาํหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครัง้แรกจากสาํนักงาน กลต. 

• วันที่ 30 พฤศจกิายน 2560 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้ช่ือย่อ “JKN” เข้าทาํการซือ้ขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์

เอม็ เอ ไอ (mai) 

AGM2018วาระที่ 2

การดาํเนินงานที่สาํคัญ (ต่อ)



• รายได้รวม สําหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 1155.58 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ท่ีมีรายได้รวม 

846.37 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 309.21 ล้านบาท คิดเป็น 36.53% ซึง่รายได้หลกัท่ีเพ่ิมขึน้มาจากรายได้คา่สทิธิ

• กาํไรสุทธิ ของบริษัทในปี 2560 เท่ากบั 187.67 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 23.58 ล้านบาท คิดเป็น 14.37% เพ่ิมขึน้จากรายได้ท่ีมีการ

เติบโตขึน้ แตข่ณะเดียวกนั บริษัทมีต้นทนุคา่สิทธิเพ่ิมขึน้จากคา่ตดัจําหน่าย จึงทําให้อตัรากําไรสทุธิของปี 2560 เท่ากบั 16.24%
ลดลงจากปี 2559 ท่ีเทา่กบั 19.38%

• สินทรัพย์รวม เท่ากับ 3138.54 ล้านบาท สินทรัพย์หลกัคือ ลิขสิทธิคอนเทนต์ ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1184.27 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 37.73  ปี 2559 เท่ากับ 1023.02 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 60.33 เน่ืองจากบริษัทมีรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ 

882.24 ล้านบาท ในปี 2560

• บริษัทมีหนีสิ้นรวม ในปี 2559 และ 2560 เท่ากบั 1147.19 และ 1312.16 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากการออกหุ้นกู้ เพ่ิมในปี 2560

จํานวน 210 ล้านบาท 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2559 และ 2560 เท่ากบั 548.50 และ 1826.38 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เน่ืองจากบริษัทมีการออกหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุจํานวน 140 ล้านหุ้น และมีสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจํานวน 1022.48 ล้านบาท

AGM2018วาระที่ 2

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ



17

Financial Highlight
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Revenue (THBm)

Investment in program right (THBm)

Revenue

 Total revenue of the company and its subsidiaries increased 

from the increasing of revenue from program rights.

 The company continues its acquisition of new content rights 

in order to support the growth of the business.

 Backlog as at December 31, 2017 is THB 501 million. 

Revenue by segment

85% 93%
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Expenses
 The increase in costs resulted from increased amount of 

rights held by the Company
 Administrative expense increased from the last year was 

resulting from the increase in employee cost to support the 
growth of the business, and overseas traveling expenses 
which came from overseas traveling for content purchasing 
purposes.

Total expense

Cost of Program rights Cost of media

Cost of goods sold SG&A

2016 2017

232 255

558

830

2014 2015 2016 2017

Total expense (THBm)

Financial Highlight
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70%

7%

3%

20%

AGM2018
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Financial Highlights

Gross profit & Gross profit margin
 The increase of net profits in 2017 was due to significant increase in 

revenue compared to the year 2016. However, from the increase in rights 
and services costs, as well as increased expenses, the net margin for the 
year 2017 slightly decreased compared to year 2016.

ROA & ROE
 The decrease of ROA and ROE was due to significant increase in total 

assets and shareholders’ equity. The increase in total assets mainly came 
from an increase in cash and cash equivalent, resulting from additional 
paid up share capital. The increase in shareholders’ equity was resulting 
from the Company issued additional ordinary shares of 140 million shares 
and had share premium of THB 1,022.48 million. 

Financial Highlight
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AGM2018
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 The decrease of D/E ratio was due to increase in total assets and 
shareholders’ equity. The increase in shareholders’ equity was 
resulting from the Company issued additional ordinary shares of 
140 million shares and had share premium of THB 1,022.48 
million. 

Financial Highlight
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AGM2018



2016 2017 Diff %

Total Assets 1,695.69 3,138.54 1,442.85 85.09 

Total Liabilities 1,147.19 1,312.17 164.98 14.38 

Total Shareholders' equity 548.5 1,826.38 1,277.88 232.98 

Sales 841.69 1,153.75 312.06 37.08 

Total revenues 846.37 1,155.58 309.21 36.53 

Net profit 164.09 187.67 23.58 14.37 

Earnings per share 0.41 0.45 0.04 10.66

Financial summary AGM2018



AGM2018

วาระที่ 2

พจิารณารับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560     

Q&A



AGM2018

วาระที่ 3*

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560     
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วยลําดับที ่15)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่ งกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทํา
งบการเงิน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัติ

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของ

บริษัทฯ สําหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทฯ ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

การลงมติ

วาระที่ 3

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



AGM2018
คณะกรรมการ ได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน  เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม 

และถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองโดยทั่วไป รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญ

อย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2560 โดยสรุปได้ดงันี ้ 

วาระที่ 3

สินทรัพย์รวม 3,138.54 ล้านบาท

หนีส้ินรวม 1,312.16 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,826.38 ล้านบาท

รายได้รวม 1,155.58 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม 830.17 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงนิ 85.09 ล้านบาท

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 240.31 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 52.64 ล้านบาท

กาํไรสาํหรับปี 187.67 ล้านบาท

จาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 413.42 ล้านหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.45 บาทต่อหุ้น
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560

Q&A
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วาระที่ 4*

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 

2560 และการจดัสรรเงนิไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบ
เฉพาะกิจการ ไม่รวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง และภายหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทัง้นี ้

อัตราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่กําหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญา

ต่างๆ ที่ เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และปัจจัยที่ เก่ียวข้องอ่ืน ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท

อาจจะพจิารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงนิปันผลเป็นครัง้คราว…….

ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. ข้อ 54 และ 55 แห่งข้อบังคับของ

บริษัทฯ กาํหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอ่ืนนอกจากเงนิกาํไรซึ่งรวมถึงกาํไรสะสม ในกรณีที่
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการ

จ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุน

สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมี

จาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

เน่ืองจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงขยายตัวทางธุรกิจ จึงมีความจาํเป็นต้องใช้เงนิทุนหมุนเวียนเพื่อซือ้คอนเทนต์
จากต่างประเทศ เพื่อชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ และเพื่อสํารองเงินทุนสําหรับการลงทุนในธุรกิจ

สถานีโทรทัศน์ข่าวช่อง CNBC Thailand ของบริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  จงึเหน็สมควรงดจ่ายเงนิ
ปันผลสาํหรับผลประกอบการประจาํปี 2560

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากงบการเงนิรวมจาํนวน 187,670,226 บาท และจากงบการเงนิเฉพาะบริษัท

จาํนวน 198,120,039 บาท โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย

เป็นจาํนวน 9,906,002 บาท หรือคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจาํปีตามที่กฎหมายและข้อบังคับของ

บริษัทฯ กาํหนดไว้

วาระที่ 4
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ความเหน็คณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนุมัติ
งดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2560 และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวน 9,906,002 บาท หรือคดิเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี

การลงมติ

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4



AGM2018

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 

2560 และการจดัสรรเงนิไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย

Q&A
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วาระที่ 5*

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ
(รายนามและประวัต ิปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วยลําดับที ่2)



AGM2018
 เป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

 เพื่อให้จาํนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ ขอหยุดพักการลงทะเบียนช่ัวคราว ณ 

ขณะนี ้

 บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน ทัง้ที่เหน็ด้วย และไม่เหน็ด้วยของวาระนีใ้นห้องประชุม เพื่อรวบรวม

ไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม

 โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน  เม่ือครบแล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่

เหน็ด้วย

 สรุปมตกิารเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยสรุปเป็นคราวเดียว หลังจากที่มีการลงมตเิลือกตัง้ท่าน

สุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 5



AGM2018

วาระที่ 5*

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ
(รายนามและประวัต ิปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วยลําดับที ่2)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 20 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ กาํหนดว่า ในการประชุมสามัญ
ประจาํปีทุกครัง้ ให้กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ออกจากตาํแหน่ง………กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามา

ดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด้

วาระที่ 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 มีกรรมการที่ครบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 3 ท่าน

1. พลเรือเอกอภชิาต ิ เพง็ศรีทอง กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. คุณสุรชัย  ชมพไูพสร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน

3. คุณธิตญิา พงศ์พนัธ์ุวัฒนา กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง
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ความเหน็คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) นําเสนอแล้ว  มีความเห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่าน            

เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม  โดยตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งที่ ผ่านมา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  

และมีประสบการณ์ในการทาํงานที่เหมาะสมกับตาํแหน่ง 

การลงมติ

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

จงึเหน็ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ
ที่ครบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง
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พจิารณาเลือกตัง้ พลเรือเอกอภชิาต ิ เพง็ศรีทอง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ
อายุ 68 ปี

สญัชาติ ไทย

ตําแหนง่ในบริษัทฯ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประเภทกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ กรรมการอิสระ

ปีท่ีเร่ิมรับตําแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558

การศกึษา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟา้) โรงเรียนนายเรือ

- หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

ประวตัิการทํางาน 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน)

2558 - 2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากดั (มหาชน)

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทย ลิซซิ่ง จํากดั (มหาชน)

2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอไพรส์

จํากดั (มหาชน)

มีตอ่หน้าถดัไป

วาระที่ 5
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จํานวนการถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด

คณุสมบตัิต้องห้าม - ไมมี่ประวตัิการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต

- ไมมี่ประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  ในรอบปีท่ีผา่นมา

วิธีการสรรหา บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซด์นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือ

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระการประชมุสําหรับการประชมุสามญัประจําปี 2561 เป็นการลว่งหน้า แตไ่มมี่

ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลหรือวาระการประชมุเข้ามายงับริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จงึพิจารณาถึงความ

เหมาะสมเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2561 เพ่ือประโยชน์สงูสดุในการดําเนินงานของบริษัทฯ  และเสนอให้พลเรือเอก

อภิชาติ  เพง็ศรีทอง  ซึง่ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  เน่ืองจาก 

เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์

ท่ีเหมาะสมกบัตําแหน่ง จงึเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ

มีตอ่หน้าถดัไป

พจิารณาเลือกตัง้ พลเรือเอกอภชิาต ิ เพง็ศรีทอง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ (ต่อ)

วาระที่ 5
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การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน 3 บริษัท

- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซเูมอร์ จํากดั (มหาชน)

- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทย ลซิซิง่ จํากดั (มหาชน)

- กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอไพรส์ จํากดั (มหาชน)
• กิจการท่ีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน - ไมมี่ -

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตัง้กรรมการอสิระ

• ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ - ไมมี่ –
ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย

• ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม - ไมมี่ -

หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา

- กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง - ไมเ่ป็น -

หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น - ไมเ่ป็น –
ผู้สอบบญัชีหรือท่ีปรึกษาทางกฎหมาย

- ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถ - ไมมี่ –
ทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ/ระบขุนาดรายการ (ถ้ามี) มีตอ่หน้าถดัไป

พจิารณาเลือกตัง้ พลเรือเอกอภชิาต  เพง็ศรีทอง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ (ต่อ)

วาระที่ 5
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การเข้าร่วมประชุม การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากทัง้หมด   2 ครัง้

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 2 ครัง้ จากทัง้หมด  2 ครัง้

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 9 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  8 ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้

พจิารณาเลือกตัง้ พลเรือเอกอภชิาต  เพง็ศรีทอง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ (ต่อ)

วาระที่ 5
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พจิารณาเลือกตัง้ นายสุรชัย  ชมภไูพสร
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ
อายุ 57 ปี

สญัชาติ ไทย

ตําแหนง่ในบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

ประเภทกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ปีท่ีเร่ิมรับตําแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558

การศกึษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

ประวตัิการทํางาน 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน)

2558 - 2559 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั

2548 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จํากดั (มหาชน)

2540 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท สํานกังาน พี.บี.เอส จํากดั
มีตอ่หน้าถดัไป

วาระที่ 5
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จํานวนการถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด

คณุสมบตัิต้องห้าม - ไมมี่ประวตัิการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต

- ไมมี่ประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  ในรอบปีท่ีผา่นมา

วิธีการสรรหา บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซด์นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือ

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการลว่งหน้า แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือบคุคลหรือวาระการประชมุ

เข้ามายงับริษัทฯคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน โดยไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ได้พิจารณาถงึความ

เหมาะสมเก่ียวกบัคณะกรรมการ บริษัทฯ ประจําปี 2561 เพ่ือประโยชน์สงูสดุในการดําเนินงานของบริษัทฯ และเสนอให้นายสรุชยั 

ชมภไูพสร  ซึง่ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  เน่ืองจาก เป็นผู้ มี

คณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม

กบัตําแหน่ง จงึเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ
มีตอ่หน้าถดัไป

พจิารณาเลือกตัง้ นายสุรชัย  ชมภไูพสร
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ (ต่อ)

วาระที่ 5
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การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน 1 บริษัท

- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จํากดั (มหาชน
• กิจการท่ีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน 1 บริษัท

- กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท สํานกังาน พี.บี.เอส จํากดั
ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตัง้กรรมการอสิระ

• ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ - ไมมี่ –
ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย

• ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม - ไมมี่ -

หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา

- กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง - ไมเ่ป็น -

หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น - ไมเ่ป็น –
ผู้สอบบญัชีหรือท่ีปรึกษาทางกฎหมาย

- ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถ - ไมมี่ –
ทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ/ระบขุนาดรายการ (ถ้ามี) มีตอ่หน้าถดัไป

พจิารณาเลือกตัง้ นายสุรชัย  ชมภไูพสร
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ (ต่อ)

วาระที่ 5
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การเข้าร่วมประชุม การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 2 ครัง้ จากทัง้หมด   2 ครัง้

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 2 ครัง้ จากทัง้หมด  2 ครัง้

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  10 ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและ 2 ครัง้ จากทัง้หมด   2 ครัง้

กําหนดคา่ตอบแทน

พจิารณาเลือกตัง้ นายสุรชัย  ชมภไูพสร
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ (ต่อ)

วาระที่ 5
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พจิารณาเลือกตัง้ นางธิตญิา พงศ์พนัธ์ุวัฒนา
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ
อายุ 39 ปี

สญัชาติ ไทย

ตําแหนง่ในบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ กรรมการอิสระ

ปีท่ีเร่ิมรับตําแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558

การศกึษา - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง

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

- คณะบญัชี สาขาบญัชีต้นทนุ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย

- โครงการ Certificate of BUSINESS ADVISOR รุ่น 17 มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์

- Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น  3/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

- Family Business Governance for Sustainability รุ่น  3/2015  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

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

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 22/2016

มีตอ่หน้าถดัไป

วาระที่ 5
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ประวตัิการทํางาน 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน)

2558 - 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั

2560 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท

บริษัท สเตป็ เซเวน่ จํากดั

2560 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

บริษัท เบลลา่ฟอร์ท ูจํากดั

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท

บริษัท คอนสตรัคชัน่ คอนกรีต จํากดั

2555 – ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไป

บริษัท อินทรินสคิ รีซอร์สเซส จํากดั
จํานวนการถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด

มีตอ่หน้าถดัไป

พจิารณาเลือกตัง้ นางธิตญิษ พงศ์พนธ์ุวัฒนา
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ (ต่อ)

วาระที่ 5
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คณุสมบตัิต้องห้าม - ไมมี่ประวตัิการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ ซึง่ได้ กระทําโดยทจุริต

- ไมมี่ประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา

วิธีการสรรหา บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซด์นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมี

คณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการลว่งหน้า แตไ่ม่มี

ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือบคุคลหรือวาระการประชมุเข้ามายงับริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณา

ถงึความเหมาะสมเก่ียวกบั คณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2561 เพ่ือประโยชน์สงูสดุในการดําเนินงานของบริษัทฯ   และเสนอให้

นางธิติญา พงศ์พนัธุ์วฒันา ซึง่ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ เป็นผู้ มี

คณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ี

เหมาะสมกบัตําแหนง่ จงึเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน - ไมมี่ -

• กิจการท่ีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน 4 บริษัท 1. กรรมการ  บริษัท สเตป็ เซเวน่ จํากดั
2. กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท เบลลา่ ฟอร์ท ูจํากดั

3.  กรรมการบริษัท บริศทั คอนสตรัคชัน่ คอนกรีต จํากดั

4.  ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท อินทรินสคิ รีซอร์สเซส จํากดั มีตอ่หน้าถดัไป

พจิารณาเลือกตัง้ นางธิตญิษ พงศ์พนธ์ุวัฒนา
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ (ต่อ)

วาระที่ 5
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ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตัง้กรรมการอสิระ

• ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ - ไมมี่ –
ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย

• ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม - ไมมี่ -

หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา

- กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง - ไมเ่ป็น -

หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น - ไมเ่ป็น –
ผู้สอบบญัชีหรือท่ีปรึกษาทางกฎหมาย

- ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถ - ไมมี่ –
ทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ/ระบขุนาดรายการ (ถ้ามี) มีตอ่หน้าถดัไป

พจิารณาเลือกตัง้ นางธิตญิา พงศ์พนัธ์ุวัฒนา
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ (ต่อ)

วาระที่ 5
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พจิารณาเลือกตัง้ นางธิตญิา พงศ์พนัธ์ุวัฒนา
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ (ต่อ)

วาระที่ 5

การเข้าร่วมประชุม การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 2 ครัง้ จากทัง้หมด   2 ครัง้

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากทัง้หมด  2 ครัง้

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  10 ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครัง้ จากทัง้หมด   4 ครัง้
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ

Q&A
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วาระที่ 6*

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการ โดยแต่งตัง้กรรมการ

เข้าใหม่จาํนวน 2 ท่าน
(รายนามและประวัต ิปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วยลําดับที ่3)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
สืบเน่ืองจาก บริษัทฯ มีแผนในการขยายงานอีกมาก ดังนัน้ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ และเพื่อให้

การพจิารณาในเร่ืองต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท มีความครบถ้วนหลากหลายมุมมองยิ่งขึน้

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่ม

จาํนวนกรรมการ โดยแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่จาํนวน 2 ท่านได้แก่ 

1) นายชินภทัร วิสุทธิแพทย์ เพื่อดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอสิระ

2) นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ เพื่อดาํรงตาํแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

วาระที่ 6
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ความเหน็คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
การเพิ่มจาํนวนกรรมการเป็นการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ และทาํให้การพจิารณาในเร่ืองต่างๆ ของคณะกรรมการ

บริษัทมีความครบถ้วนหลากหลายมุมมองยิ่งขึน้ 

นอกจากนีบุ้คคลทัง้ 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัตเิหมาะสมทัง้คุณวุฒ ิและประสบการณ์ในการทาํงาน 

จงึเหน็ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มจาํนวนกรรมการ โดยแต่งตัง้

กรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ 

1) นายชินภทัร วิสุทธิแพทย์  
2) นางสาวกมลรัตน์  มงคลครุธ 

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6
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 เป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

 เพื่อให้จาํนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะยังคงขอหยุดพักการลงทะเบียนช่ัวคราว 

จนกว่าการนับคะแนนเสียงในวาระนีเ้สร็จสิน้ลง

 บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน ทัง้ที่เหน็ด้วย และไม่เหน็ด้วยของวาระนีใ้นห้องประชุม เพื่อรวบรวม

ไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม

 โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน  เม่ือครบแล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่

เหน็ด้วย

 สรุปมตกิารเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยสรุปเป็นคราวเดียว หลังจากที่มีการลงมตเิลือกตัง้ท่าน

สุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 6
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พจิารณาแต่งตัง้ นายชนิภทัร  วสุิทธิแพทย์
เป็นกรรมการแทนเข้าใหม่
อายุ 50 ปี

สญัชาติ ไทย

ตําแหนง่ในบริษัทฯ ไมมี่

ประเภทกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ กรรมการอิสระ

การศกึษา - นิติศาสตร์มหาบณัฑิ ต (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- นิติศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ Director Certificate Program (DCP) และ Director Diploma Program – Fellow Member 36/2013

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

ประวตัิการทํางาน 2561 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ ธนาคารท่ีดิน

2561 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา คณะทํางานปฏิรูปภาษีสรรพากร สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย

ร่วมกบักระทรวงการคลงั

2559 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย

2558 – ปัจจบุนั Partner บริษัท สํานกังานกฎหมายสยามซตีิ ้ จํากดั
มีตอ่หน้าถดัไป

วาระที่ 6



AGM2018
พจิารณาแต่งตัง้ นายชนิภทัร  วสุิทธิแพทย์
เป็นกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)

วาระที่ 6

จํานวนการถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด

คณุสมบตัิต้องห้าม - ไมมี่ประวตัิการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต

- ไมมี่ประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  ในรอบปีท่ีผา่นมา

วิธีการสรรหา บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซด์นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมี
คณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการลว่งหน้า แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือบคุคล

หรือวาระการประชมุเข้ามายงับริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จงึได้พิจารณาถงึความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์

สงูสดุในการดําเนินงานของบริษัทฯ  และเสนอให้นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เน่ืองจาก เป็นผู้ มี

คณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ี

เหมาะสมกบัตําแหน่ง  จงึเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ
มีตอ่หน้าถดัไป
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พจิารณาแต่งตัง้ นายชนิภทัร  วสุิทธิแพทย์
เป็นกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)

วาระที่ 6

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน 3 บริษัท

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอตี ้ จํากดั (มหาชน)

- กรรมการอิสระ กรรมกาตรวจสอบ บริษัท มหพนัธ์ไฟเบอร์ ซีเมนต์ จํากดั (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซารีน่ า กรุ๊ ป จํากดั (มหาชน)

• กิจการท่ีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน 4 บริษัท

- บริษัท ไทย เอช แคปปิตอล จํากดั

- บริษัท ควิก ลสิซิง่ จํากดั

- บริษัท อบาเทค จํากดั

- บริษัท ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากดั

มีตอ่หน้าถดัไป
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พจิารณาแต่งตัง้ นายชนิภทัร  วสุิทธิแพทย์
เป็นกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)

วาระที่ 6

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตัง้กรรมการอสิระ

• ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ - ไมมี่ –
ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย

• ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม - ไมมี่ -

หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา

- กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง - ไมเ่ป็น -

หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น - ไมเ่ป็น –
ผู้สอบบญัชีหรือท่ีปรึกษาทางกฎหมาย

- ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถ - ไมมี่ –
ทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ/ระบขุนาดรายการ (ถ้ามี)
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พจิารณาแต่งตัง้ นางสาวกมลรัตน์  มงคลครุธ
เป็นกรรมการแทนเข้าใหม่
อายุ 55 ปี

สญัชาติ ไทย

ตําแหนง่ในบริษัทฯ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาดและการขาย

ประเภทกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

การศกึษา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ - ไมมี่ -

ประวตัิการทํางาน 2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาดและการขาย 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน)

2558 - 2559 กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาดและการขาย

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั

2556 - 2558 ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั

2556 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท บนฟา้สถาพร จํากดั

2550 - 2556 ผู้จดัการฝ่ายขาย บริษัท เจเคเอน็ แลนด์มาร์ค จํากดั
มีตอ่หน้าถดัไป

วาระที่ 6
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พจิารณาแต่งตัง้ นางสาวกมลรัตน์  มงคลครุธ
เป็นกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)

วาระที่ 6

จํานวนการถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด

คณุสมบตัิต้องห้าม - ไมมี่ประวตัิการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต

- ไมมี่ประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  ในรอบปีท่ีผา่นมา

วิธีการสรรหา บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซด์นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมี
คณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการลว่งหน้า แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบคุคล

หรือวาระการประชมุเข้ามายงับริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์

สงูสดุในการดําเนินงานของบริษัทฯ  และเสนอให้นางสาวกมลรัตน์  มงคลครุฑ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เน่ืองจาก เป็นผู้ มี

คณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ี

เหมาะสมกบัตําแหน่ง  จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน - ไมมี่ -

• กิจการท่ีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน 1 บริษัท

- กรรมการบริษัท  บริษัท บนฟา้สถาพร จํากดั
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการ โดยแต่งตัง้กรรมการ

เข้าใหม่จาํนวน 2 ท่าน

Q&A
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วาระที่ 7*

พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561     
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วยลําดับที ่5 และ 6)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 กําหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดแก่
กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ” 

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กาํหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงนิหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้น
แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้นี ้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และสวัสดกิารต่างๆ จาก

บริษัทในรูปของเงินบําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนทํานองเดียวกันตามระเบียบข้อบังคับของ

บริษัทหรือตามทีที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากําหนด โดยอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะ

กําหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและ

สวัสดกิารต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 

สําหรับปี 2561 โดยคํานึงถึงความเหมาะสมทัง้ทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน 
รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 7
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ความเหน็คณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ได้มีการกล่ันกรอง

กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และความจําเป็นต่างๆ อย่างรอบคอบ

แล้ว จงึเหน็ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2561

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่                

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7
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พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2561 และมีผลจนถึงกว่าที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นจะอนุมัตเิปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน

รวมทัง้สิน้จํานวนไม่เกิน 6,200,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนที่ สูงกว่าปี 2560 ซึ่ งมีค่าตอบแทน

จาํนวนทัง้สิน้ 3,893,750 บาท 

ทัง้นี ้เพื่อรองรับจาํนวนกรรมการที่เพิ่มขึน้ และรองรับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ได้แก่ การ

ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities Insurance)

โดยกาํหนดค่าเบีย้ประกันจาํนวนไม่เกนิ 1,000,000 บาท ซึ่งในปี 2560 ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

วาระที่ 7

พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561
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หลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทน สรุปได้ดงันี ้

วาระที่ 7

พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 (ต่อ)

ตาํแหน่ง ปี 2561 (ปีที่เสนอ)

ค่าตอบแทนรายเดอืน (บาทต่อคนต่อเดือน และจ่ายเป็นรายเดอืนตามระยะเวลา

ที่ดาํรงตาํแหน่ง)
ประธานกรรมการ 40,000

กรรมการ 20,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500

การตรวจสอบ 10,000

กรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ -
ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคนต่อครัง้ และจ่ายกรณีที่มาร่วมประชุม)

ประธานกรรมการ 18,750 ไม่เกิน 15 ครัง้ต่อปี

กรรมการ 15,000 ไม่เกิน 15 ครัง้ต่อปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000

กรรมการตรวจสอบ 5,000

ตาํแหน่ง ปี 2561 (ปีที่เสนอ)

ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคนต่อครัง้ และจ่ายกรณีที่มาร่วมประชุม)
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน

5,000

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 5,000

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 5,000

กรรมการบริหารความเส่ียง 5,000

กรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ -
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Q&A

วาระที่ 7

พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561     
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วาระที่ 8*

พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับ

รอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561     
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วยลําดับที ่7)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน บัญญัติว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ

กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 

121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดาํรงตาํแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ดังนัน้ จงึต้องมีการแต่งตัง้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วน โดยนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้แต่งตัง้ผู้ทาํการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2561
และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงนิรวม

วาระที่ 8

ความเหน็กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากล่ันกรองการเลือกผู้สอบบัญชี และ

กาํหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว  จงึเหน็ควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 อนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้ทาํ
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจําปี

2561 และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงนิรวม 
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พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี
รายนาม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ จาํนวนปีที่สอบบญัชีให้บริษัทฯ

1. นายกฤษดา  เลิศวนา 4958 1 ปี (2560)

2. นางพนูนารถ  เผ่าเจริญ 5238 -

3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกจิ 5313 -

แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปี 2561 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน 
ลูกจ้างหรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏบิัตงิานได้ ให้บริษัท สํานักงาน 

อีวาย จาํกัด จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด แทนได้

และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีงบการเงนิประจาํปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงนิ

รวมเป็นเงนิจาํนวน 2,270,000 บาท (เพิ่มขึน้จากปี 2560 เป็นจาํนวน 120,000 บาท)
จาํนวนเงนิดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพมิพ์/ค่าเดนิทางในการปฏิบัติงาน/ค่าที่พัก เป็นต้น  และยังไม่รวมค่าบริการอ่ืน 

(Non Audit Services Fee) ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบรวมกจิการ หรือปริมาณงานที่เกิดขึน้จริงในระหว่างปี หรือการขยายธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอ่ืนจาก บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด
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นอกจากนี ้คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือกบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด (บริษัท

ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชีประจาํปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2561 และค่าสอบทาน

งบการเงนิรายไตรมาสของบริษัทย่อย รวม 4 บริษัท เป็นเงนิทัง้สิน้ 730,000 บาท (ตํ่ากว่าปี 2560 เป็นจาํนวนเงนิ 

150,000 บาท) ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีปี 2561 ดังกล่าวของบริษัทย่อย ยังไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non Audit Services Fee) และ

อาจเปล่ียนแปลงตามจํานวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่ เกิดขึน้จริงระหว่างปี  โดยในรอบปีบัญชีที่ ผ่านมา  

บริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอ่ืนจาก บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี (ต่อ)
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับ

รอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561     
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วยลําดับที ่7)

Q&A
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วาระที่ 9*

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (JKN-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วยลําดับที ่8)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

วาระที่ 9

เพื่อให้เป็นไปตามแผนระดมทุนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ

บริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (JKN-W1) จาํนวน 108,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คดิมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 5 หุ้นต่อใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย หากมีเศษของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเกิดขึน้จากการคํานวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้  ทัง้นี ้ราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ที่ 

15.00 บาทต่อหุ้น

โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอํานาจในการกําหนดข้อกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียด

อ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับและที่ เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่ เห็นสมควรภายใต้

กฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึง แต่ไม่จาํกัดเพียงการติดต่อ และย่ืนคําขออนุญาตคําขอผ่อนผัน เอกสาร หลักฐานใดๆ 

แก่หน่วยงานผู้มีอํานาจที่ เก่ียวข้องเก่ียวกับการออกและการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai)
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ความเหน็กรรมการ

วาระที่ 9

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 พจิารณาอนุมัติการ

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (JKN-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจํานวนไม่เกิน 

108,000,000 หน่วย และมอบอาํนาจตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (JKN-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

Q&A
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วาระที่ 10*

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบยีน

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วยลําดับที ่9)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

วาระที่ 10

สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนมาใช้สําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ

บริษัทและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต จึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 54,000,000 บาท

จากเดมิ 270,000,000 บาท เป็น 324,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจาํนวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมกันนีเ้พื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวจงึจะแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์

สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 พิจารณาอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อระดมทุนมาใช้สําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและเพื่อรองรับการขยาย

ธุรกิจในอนาคต ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียน

ความเหน็กรรมการ
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พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบยีน

เป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดงันี ้
การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น

(หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)

รวม
(บาท)

 แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ หุ้นสามญั 108,000,000 0.50 54,000,000
ในการใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - -

 แบบมอบอํานาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - -
(General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - -

แบบกาํหนดวัตถุประสงค์

ในการใช้เงนิทุน

ข้อมูลสรุปโดยย่อจากแบบราบงานการเพิ่มทุน

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่วน
(เดมิ : ใหม่)

ราคาขาย วัน เวลา จองซือ้
และชาํระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ

เพ่ือรับรองการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท 
ครัง้ท่ี 1 JKN-W1 ท่ี
จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม
ตามสดัสว่นการถือหุ้น

108,000,000 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ
: 1 หุ้นสามญัใหม่

ใบ สํ าคัญแสดง
สิ ท ธิ JKN-W1
จัดสรรให้โดยไม่
คิดมูลค่า  โดยมี
ราคาการใช้สิทธิ
15.00 บาทตอ่หุ้น

รายละเอียดตาม
หมายเหต ุ1.

รายละเอียดตาม
หมายเหต ุ2.



AGM2018วาระที่ 10

พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบยีน (ต่อ)
ข้อมูลสรุปโดยย่อจากแบบราบงานการเพิ่มทุน

การดาํเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพ่ือระดมทนุมาใช้สาํหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทและเพ่ือรองรับการขยายธรุกิจในอนาคต

ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. บริษัทจะสามารถเพ่ิมความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะการเงินและมีเงินเพียงพอเพ่ือการลงทนุหรือขยายธรุกิจในอนาคต

2. เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่ของโครงสร้างเงินทนุของบริษัท เน่ืองจากบริษัทจะมีแหลง่เงินทนุเพ่ิมเติมในการขยายธรุกิจจากการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ

ท่ีจะซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1. เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัท ตัง้แตว่นัท่ีได้ใช้สทิธิและมีช่ือปรากฏอยู ่ณ 

วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิได้รับเงินปันผล

2. ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสทิธิจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ JKN-W1 ท่ีออกและเสนอขายในครัง้นี ้



AGM2018วาระที่ 10

พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบยีน (ต่อ)
ข้อมูลสรุปโดยย่อจากแบบรายงานการเพิ่มทุน

ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขัน้ตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 23 กมุภาพนัธ์ 2561

วันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสทิธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (ขึน้เคร่ืองหมาย XM) 9 และ 12 มีนาคม 2561

กาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 
(Record Date)

12 มีนาคม 2561

กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 25 เมษายน 2561

วันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสทิธิจองซือ้ใบสาํคัญแสดงสิทธิ (ขึน้เคร่ืองหมาย XR) 2 – 3 พฤษภาคม 2561

กาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่สิทธิในการจองซือ้ใบสาํคัญแสดงสิทธิ (Record Date) 3 พฤษภาคม 2561

จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ี

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ
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พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
จากเดมิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 270,000,000 บาท (สองร้อยเจด็สิบล้านบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 540,000,000 หุ้น (ห้าร้อยส่ีสิบล้านหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ 540,000,000 หุ้น (ห้าร้อยส่ีสิบล้านหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

เปล่ียนเป็น ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 324,000,000 บาท (สามร้อยย่ีสิบส่ีล้านบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 648,000,000 หุ้น (หกร้อยส่ีสิบแปดล้านหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ 648,000,000 หุ้น (หกร้อยส่ีสิบแปดล้านหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบยีน

Q&A
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วาระที่ 11*

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ

การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทฯ และกาํหนดวันกาํหนดรายช่ือ ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มี
สิทธิได้รับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วยลําดับที ่8)



AGM2018

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

วาระที่ 11

เพื่อประโยชน์ในการระดมทุนของบริษัทฯ รวมถงึให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จงึจะ

ทาํการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

JKN - W1 ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และกาํหนดวันกาํหนดรายช่ือ

ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ในวันพฤหสับดีที่ 

3 พฤษภาคม 2561

ในการนี ้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด

อ่ืนๆ ที่จาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ JKN – W1 ตามที่จาํเป็นและสมควร

ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จาํกัดเพียง การนํา JKN – W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ
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คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561พิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทฯ และกาํหนดวันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดมิของบริษัทฯ ในวันพฤหสับดทีี่ 3 พฤษภาคม 2561 และมอบอาํนาจตามรายละเอียดที่เสนอ

ความเหน็กรรมการ

วาระที่ 11

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ

การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทฯ และกาํหนดวันกาํหนดรายช่ือ ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มี
สิทธิได้รับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ

Q&A
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วาระที่ 12*

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 เพื่อให้

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 

21/2560



AGM2018

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

วาระที่ 12

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ในครัง้นีเ้ป็นการยกเลิกข้อบังคับเดมิทัง้หมดและใช้ข้อบังคับฉบับ

ใหม่แทน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเตมิโดยคาํส่ัง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกจิ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เหน็ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 พิจารณาอนุมัตกิาร

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตมิหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดย
คาํส่ังหวัหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตทิี่ 21/2560

ความเหน็กรรมการ

วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ
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สาระสาํคัญของการเสนอแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคับของบริษัทฯ
จากเดมิ

“ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ            

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด หรือ

ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกัน ทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันที่

ได้รับหนังสือเช่นว่านัน้จากผู้ถือหุ้น”

เปล่ียนเป็น

“ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวสิามัญ

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จาํนวน

หุ้นตามที่บังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาํเป็นที่เกดิจากการจัดให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จาํนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม

ที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท”
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วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 เพื่อให้

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 

21/2560

Q&A
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วาระที่ 13*

พจิารณาอนุมัตกิารขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 

ภายใต้มติดังกล่าว จากเดิมไม่เกิน 800 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,200
ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง



AGM2018

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

วาระที่ 13

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้มีมตติามวาระที่ 2 อนุมัตกิารขยายวงเงนิการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดย

การอนุมัตกิารขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ นัน้ เป็นการอนุมัตขิยายจากเดมิวงเงนิไม่เกนิ 500 ล้านบาท เป็น

ไม่เกนิ 800 ล้านบาท ทัง้นี ้หากมีการซือ้คืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลให้เงนิต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้

บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเตมิได้อีก (Revolving) ภายในวงเงนิที่ขออนุมัติ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นกู้ซึ่งออกและเสนอขาย และยังไม่ได้ไถ่ถอนจาํนวน 3 ชุด มูลค่ารวมทัง้สิน้ 610 ล้านบาท จงึมีวงเงนิ

คงเหลือในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเตมิได้อีก 190 ล้านบาท ในขณะที่จะมีหุ้นกู้ที่ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2561

จํานวน 2 ชุด ซึ่งวงเงินคงเหลือดังกล่าวไม่เพียงพอหากบริษัทฯ จะออกหุ้นกู้ เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่ถึงกําหนดไถ่ถอน 
บริษัทฯ จงึมีความจาํเป็นต้องจดัหาแหล่งเงนิทุนเพิ่มเตมิ โดยขยายวงเงนิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ อีกในจาํนวนไม่

เกนิ 400 ล้านบาท ทัง้นี ้เม่ือรวมกับวงเงนิที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยอนุมัตไิปแล้วตามมตอินุมัตกิารออกหุ้นกู้เดมิ มูลค่ารวมของเงนิต้น

ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึงจะต้องมีจาํนวนไม่เกนิ 1,200 ล้านบาท โดยวงเงนิของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือบริษัทได้

ทาํการซือ้คืนจะนํามานับเป็นวงเงนิของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทาํการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving)



AGM2018

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเหน็กรรมการ

วาระที่ 13

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็สมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 พจิารณาอนุมัตกิารขยายวงเงนิ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ  และการมอบอาํนาจ

การลงมติ
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รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (โดยสังเขป)

วาระที่ 13

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่

กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้
วงเงนิ ขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ อีกจํานวนไมเ่กิน 400 ล้านบาท ทัง้นี ้เม่ือรวมกบัวงเงินท่ี

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเคยอนมุตัิไปแล้วตามมติอนมุตัิการออกหุ้นกู้ เดิม มลูคา่รวมของเงินต้นหุ้นกู้ ท่ียงัไมไ่ด้ไถ่ถอน ณ 

ขณะใดขณะหนึง่ จะต้องมีจํานวนไมเ่กิน 1,200 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่

อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้

อายุของหุ้นกู้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้โดยสามารถกําหนดให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน

ครบกําหนดอายขุองหุ้นกู้หรือไมก็่ได้

วัตถุประสงค์ เพ่ือรองรับการลงทนุของบริษัทฯ การชําระหนีเ้งินกู้ ยืมและหนีก้ารค้า การไถ่ถอนตัว๋แลกเงินของบริษัทฯ นํามาใช้เป็น

เงินทนุหมนุเวียนสาํหรับการดําเนินการ ของบริษัทฯ การจดัหาและซือ้ลขิสทิธ์ิภาพยนตร์ตลอดจนสิง่บนัเทิงตา่งๆ เพ่ือ

การดําเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และ/หรือ นํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษัทฯ ซึง่รวมถงึการ

ชําระภาระภาษีตา่งๆ ของบริษัทฯ
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รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (โดยสังเขป - ต่อ)

วาระที่ 13

ในการนีใ้ห้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือนางสาวพิมพ์อุมา                          

จักราจุฑาธิบดิ์ (รายใดรายหน่ึงโดยไม่ต้องประทับตราสําคัญของบริษัทฯ) และบุคคลที่กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัทฯ หรือนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือนางสาวพมิพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ มอบหมาย เป็นผู้มีอาํนาจในการกําหนด

หลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่จาํเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เพื่อให้การออกและ

เสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เก่ียวข้อง และการนําหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึน้ทะเบียนกับสมาคมตลาด           

ตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองอ่ืนใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอํานาจดําเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูล และ

ดาํเนินการอ่ืนใดกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การแต่งตัง้ที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทัง้

การเข้าทาํข้อตกลงลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอํานาจในการดาํเนินการใดๆ เพื่อให้การ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสาํเร็จ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงการแต่งตัง้บุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอาํนาจผู้แทนหรือ

ตวัแทนของตนเพื่อดาํเนินการต่างๆ ข้างต้น)
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วาระที่ 13

พจิารณาอนุมัตกิารขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 

ภายใต้มติดังกล่าว จากเดิมไม่เกิน 800 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,200
ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง

Q&A
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วาระที่ 14*

พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

วาระที่ 14

ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กาํหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพจิารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่
กาํหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกกไ็ด้” 

เห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกาํหนดไว้ในการประชุมครัง้นี ้ทัง้นีจ้ากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเสนอเพิ่มเตมิวาระการประชุมได้ทางเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเตมิ

ความเหน็กรรมการ
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วาระที่ 14

พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

Q&A
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