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AGM2019วธีิปฏบิัตใินการลงคะแนนและนับคะแนน
▪ ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเหน็ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน

▪ หน่ึงหุ้นถือเป็นหน่ึงเสียง ผู้ถือหุ้นรายหน่ึงจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบนันทะ

▪ ขอมตแิต่ละวาระจากที่ประชุม หากท่านใดไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียง ขอโปรดยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่
จะรับบัตรลงคะแนน และด าเนินการตรวจนับคะแนน 

▪ ในการรวบรวมผลคะแนน  บริษัทฯ จะน าเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แยกออกจากคะแนน
เสียงที่เหน็ด้วย

▪ หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ จะถือว่าที่ ประชุมมีมติอนุมัติ หรือรับรองในวาระนั้นๆ เป็นเอกนันท  
เว้นแต่กรณีการมอบนันทะจากผู้ถือหุ้น  ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบ
นันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยดึถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นที่มอบนันทะดังกล่าว โดยบันทกึคะแนนเสียงไว้
ในระบบเพ่ือลงมตสิ าหรับวาระนัน้ๆ ไว้แล้ว ผู้รับมอบนันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใดๆ อีก



AGM2019วธีิปฏบิัตใินการลงคะแนนและนับคะแนน (ต่อ)
▪ หากประสงค จะไม่อยู่ในห้องประชุม และต้องการรักษาสิทธิการออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ  ขอให้

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจนับคะแนนเม่ือถงึวาระนัน้ๆ หากไม่ได้มอบ
ไว้จะถือว่าเหน็ด้วยในวาระนัน้ๆ รวมทัง้วาระที่เหลืออยู่ทัง้หมด

▪ หากแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะถือว่าบัตรลงคะแนนที่ส่งหลังจากนัน้เป็นโมฆะ และ
ไม่น ามานับคะแนนเสียง

▪ กรณีที่มีผลท าให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสียนัน้ มีอีก 4 กรณี ดังนี ้
▪ ลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
▪ ไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
▪ ท าเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้

คัสโตเดียนในประเทศไทยที่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้
▪ บัตรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวนิิจนัยได้ว่ามีความประสงค จะลงคะแนนเช่นใด



AGM2019

▪ ส าหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 การเลือกตัง้กรรมการ 
• ลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
• หยุดพักการลงทะเบียนช่ัวคราวเมื่อเร่ิมวาระนี ้
• เกบ็บัตรลงคะแนน ทัง้ที่เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียงเพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบ โดยจะเกบ็

บัตรลงคะแนนที่ไม่เหน็ด้วยและงดออกเสียงก่อน เม่ือครบแล้ว จงึจะเกบ็บัตรลงคะแนนที่ เหน็ด้วย

▪ ก่อนการลงมตใินแต่ละวาระ  ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคดิเหน็ หรือ ซักถามในประเดน็ที่เก่ียวข้องกับ
วาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม
• ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม  กรุณายกมือ
• เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว  กรุณาแจ้งต่อที่ประชุมก่อนการซักถาม หรือแสดงความเหน็

– เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบนันทะ  
– แจ้งช่ือและนามสกุล

วธีิปฏบิัตใินการลงคะแนนและนับคะแนน (ต่อ)



AGM2019

▪ หลังการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้
ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง จ านวนบัตรเสีย เป็นจ านวนและ
อัตราร้อยละเท่าใด เม่ือเทียบกับจ านวนที่ลงคะแนนเสียงทัง้หมด เป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง

▪ เมื่อสิน้สุดการประชุม โปรดส่งบัตรลงคะแนนที่เหน็ด้วยในแต่ละวาระก่อนออกจากห้องประชุม โดยขอให้
ลงมตแิละลงนามในบัตรลงคะแนนให้ครบทุกวาระ

วธีิปฏบิัตใินการลงคะแนนและนับคะแนน (ต่อ)
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AGM2019

วาระที่ 1*

พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561
วันที่ 24 กันยายน 2561     
(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1)



AGM2019

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2561 ได้จัดขึน้เม่ือวันที่  24 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดท า

รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย แห่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาก าหนด

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุม ครัง้ที่ 1/2561 วันที่ 24 กันยายน 2561 

วาระที่ 1

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ



AGM2019

วาระที่ 1

พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561
วันที่ 24 กันยายน 2561     

Q&A



AGM2019

วาระที่ 2*

พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2561
(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2)



AGM2019

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 

(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”)  ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจ าปีให้กับผู้ถือหุ้น  พร้อมหนังสือ
เชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ซึ่งมี
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและหลักเกณฑ ของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ 
QR Code

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรน าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้รับทราบ

รายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง
การลงมติ

วาระที่ 2



AGM2019วาระที่ 2

• เร่ิมต้นสู่การเป็น Global Content Management and Distribution Company อย่างแท้จริง เร่ิมน า
คอนเทนต ที่บริษัทฯ ได้รับสทิธ์ิไปจัดจ าหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี

การด าเนินงานที่ส าคัญ

• เร่ิมต้นสู่องค กรมืออาชีพอีกด้วย โดยมีการปรับโครงสร้างองค กร แบ่งแยกตามสายงานและมีผู้บริหาร
มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงานเข้ามาบริหารงาน

• ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกจิการที่ดี

Assessment Topics Logo Description

CGR 2018 Very Good “ดีมาก”

Assessment Topics
Full 

Score

Score Achieved by 

the Company
Logo Description

AGM Checklist 2018 100 100 Excellent “ดีเยี่ยม”



AGM2019วาระที่ 2
การด าเนินงานที่ส าคัญ (ต่อ)
• ได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ในระดับ Platinum Awards ประเภทธุรกิจบริการ จาก

สมาคมการจัดการธุรกจิแห่งประเทศไทย (TMA)
• ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

แล้ว และมีเป้าหมายที่จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติจากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายในระยะเวลา 18 เดือน



MD&A   &  FINANCIAL  HIGHLIGHTS

14



AGM2019วาระที่ 2
การด าเนินงานที่ส าคัญ (ต่อ)
• แถลงข่าวความร่วมมือกับลูกค้ารายใหญ่

The Leader : ช่อง 8 The Trendsetter : Bright TV The Phenomenon : ช่อง 3
(30 มกราคม 2561) (20 กุมภาพันธ์ 2561) (28 กุมภาพันธ์ 2561)

• วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ขยายตลาดการขายคอนเทนต ไปยังต่างประเทศ โดย
ร่วมงานฮ่องกง อนิเตอร เนช่ันแนล ฟิล มมาร ท ประเทศฮ่องกง เป็นงานแรก



AGM2019วาระที่ 2
การด าเนินงานที่ส าคัญ (ต่อ)
• วันที่ 25 เมษายน  2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีมตอินุมัตเิร่ืองที่ส าคัญ ดังนี ้

- อนุมัตกิารเพิ่มจ านวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่จ านวน 2 ท่าน 
- อนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (JKN-W1) 

108 ล้านหน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 5 หุ้นต่อ 1 หน่วย
- อนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 108 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ

การใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสทิธิ จากทุนจดทะเบียนเดมิ 270 ล้านบาท เป็นจ านวน 324 ล้านบาท 
- อนุมัตใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ 
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 108 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ

การใช้สิทธิ JKN - W1
- อนุมัตกิารขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้มตดิังกล่าว จากเดมิไม่เกนิ 

800 ล้านบาท เป็นไม่เกนิ 1,200 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง



AGM2019วาระที่ 2
การด าเนินงานที่ส าคัญ (ต่อ)
• วันที่  25 พฤษภาคม 2561 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (JKN-W1) จ านวน 108 ล้านหน่วย เร่ิมซือ้ขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย 
เอม็ เอ ไอ (mai)  

• วันที่  4 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ลงนามสัญญากับบริษัท บีอีซี เวิลด  จ ากัด (มหาชน) ผู้บริหารช่อง 33
เอชดี ช่อง 28 เอสดี และช่อง 13 แฟมล่ีิ  เพ่ือเป็นตัวแทนจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ละครไทยของช่อง 3
ไปจ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก (ยกเว้นประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า กัมพูชา 
เวียดนาม พม่า)

• วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ (Bond) ครัง้ที่ 1/2561 มูลค่ารวม 400 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบีย้คงที่ ร้อยละ 6.50 ต่อปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 2 ปี ซึ่งให้สทิธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
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การด าเนินงานที่ส าคัญ (ต่อ)
• วันที่ 24 กันยายน  2561 ที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 มีมตอินุมัตกิารขยายวงเงนิการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้มติดังกล่าว จากเดิมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,500 ล้าน
บาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง

• วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ออกหุ้นกู้ (Bond) ครัง้ที่ 2/2561 มูลค่ารวม 500 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้คงที่
ร้อยละ 6.50 ต่อปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหุ้นสามัญบริษัท เจเคเอ็น 
โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของ คุณจักรพงษ  จักราจุฑาธิบดิ์ เป็นหลักประกัน 
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 1 ปี 11 เดือน 28 วัน
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ค าอธิบายและการวเิคราะห ของฝ่ายจัดการ
รายได้รวม ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากบั 1,422 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 ท่ีมีรายได้รวม 1,155 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 267 ล้านบาท คิดเป็น 23% ซึง่รายได้หลกัท่ีเพิ่มขึน้มาจากรายได้คา่สทิธิ
ก าไรสุทธิ ของบริษัทในปี 2561 เท่ากบั 227.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 40 ล้านบาท คิดเป็น 21% เพิ่มขึน้จากรายได้ท่ีมีการ
เติบโตขึน้ แต่ขณะเดียวกนั บริษัทมีต้นทนุค่าสิทธิเพิ่มขึน้จากค่าตดัจ าหน่าย จึงท าให้อตัราก าไรสทุธิของปี 2561 เท่ากบั 
16 % ลดลงจากปี 2560 เลก็น้อยท่ีเทา่กบั 16.24%
สินทรัพย รวม เท่ากบั 3,251 ล้านบาท สินทรัพย์หลกัคือ ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั 1,181 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 36  ปี 2560 เท่ากับ 1,184 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 37.7 โดยบริษัทมีเงินสดลดลงจ านวน 800 ล้านบาท 
เน่ืองจากมีการจ่ายเงินลว่งหน้าคา่ลขิสทิธ์ิเพิ่มขึน้จ านวน 552 ล้านบาท และมีลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้จ านวน 377 ล้านบาท
บริษัทมีหนีส้ินรวม ในปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 1,197 และ 1312.16 ล้านบาท ซึ่งลดลงจ านวน 115 ล้านบาท 
เน่ืองจากมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ จงึมีจ านวนลดลง 430 ล้านบาท แตมี่การออกหุ้นกู้ เพิ่มขึน้ 300 ล้านบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2561 และ 2560 เทา่กบั 2,054 และ 1826.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิในปี 2561 ของ
บริษัทจ านวน 228 ล้านบาท
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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 higher expenses from organizing events, advertising and 
public relation to promote Indian series and other series, 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.
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Gross profit & Gross profit margin

▪ The decrease in net profits and net margin in the period of 2018 from the 
same period of 2017 was due to the increase in cost of content.

ROA & ROE

▪ The decrease of ROE was due to the increase in shareholders’ equity. The 
increase of ROA was due to significant growth in operating results.
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▪ The decrease of D/E ratio was due to the Company repaid short-
term borrowing from financial institutions. 
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CAPEX (THB Million)
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วาระที่ 2

Q&A

พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2561
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วาระที่ 3*

พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561
(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 112 ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มี

การจัดท างบการเงิน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัติ

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเหน็ว่างบการเงนิประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ ได้จัดท าตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป จึงเหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ 
ส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การลงมติ

วาระที่ 3

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3

Q&A

พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561
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วาระที่ 4*

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 
2561 และการจัดสรรเงนิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบ

เนพาะกิจการ ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง และภายหลังหักเงินส า รองต่างๆ ทัง้นี ้
อัตราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญา
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจัยที่ เก่ียวข้องอ่ืน ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท
อาจจะพจิารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงนิปันผลเป็นครัง้คราว…….

ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ข้อ 54 และ 55 แห่งข้อบังคับของ
บริษัทฯ ก าหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรซึ่งรวมถึงก าไรสะสม ในกรณีที่
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการ
จ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุน
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
ส าหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจ าปี 2561 นัน้ บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงิน

ปันผลในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท หรือเป็นเงินจ านวน 91,800,000 บาท คิดเป็นอัตราการ
จ่าย ปันผล 41.23% ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเนพาะกิจการ แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุน
จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง และภายหลังหักเงินส ารองต่างๆ ซึ่ งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลอัตราการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี ้

วาระที่ 4

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
1. ก าไรสุทธิ/1 (บาท) 222,627,598.00 187,982,604.00
2. จ านวนหุ้นที่จ่ายเงนิปันผลประจ าปี (หุ้น) 540,000,000 0
3.  เงนิปันผลประจ าปี (บาท: หุ้น) 0.17 0.00
4. จ านวนเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 91,800,000.00 0.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธิ/1 41.23%

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ
0.00%
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมจ านวน 227,682,177 บาท และจากงบ

การเงนิเนพาะของบริษัทฯ จ านวน 231,533,026 บาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 11,576,651 บาท หรือคดิเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปีตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดไว้

วาระที่ 4
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ความเหน็คณะกรรมการ
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปัน

ผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2561 และการจัดสรรเงนิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ดังนี ้
1.  จ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จาก

ก าไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเนพาะกิจการ แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ ยังไม่เกิดขึน้
จริง และภายหลังหักเงนิส ารองต่างๆ ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น โดยก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 
23 พฤษภาคม 2562 และก าหนดให้วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ
เงนิปันผล (Record Date)

2.  บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 11,576,651 
บาท หรือคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 
ก าหนดไว้

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 
2561 และการจัดสรรเงนิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย

Q&A
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วาระที่ 5*

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ
(รายนามและประวัต ิปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3)
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▪ เป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

▪ เพื่อให้จ านวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ ขอหยุดพักการลงทะเบียนช่ัวคราว ณ 
ขณะนี ้

▪ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน ทัง้ที่เหน็ด้วย และไม่เหน็ด้วยของวาระนีใ้นห้องประชุม เพื่อรวบรวม
ไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม

▪ โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน  เม่ือครบแล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่
เหน็ด้วย

▪ สรุปมตกิารเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยสรุปเป็นคราวเดียว หลังจากที่มีการลงมตเิลือกตัง้ท่าน
สุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 5
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วาระที่ 5*

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ
(รายนามและประวัต ิปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต ของบริษัทฯ  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 20 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญ
ประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง………กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามา
ด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้

วาระที่ 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน

ช่ือ ต าแหน่ง
คุณปรีชา  บุณยกดิา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
คุณจักรพงษ   จักราจุฑาธิบดิ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
คุณพมิพ อุมา  จัราจุฑาธิบดิ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
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ความเหน็คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พจิารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น าเสนอแล้ว  มีความเห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม  โดยตลอดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งที่ ผ่านมา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่า งดี  และมี
ประสบการณ ในการท างานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

จึงเหน็ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ
ที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง



AGM2019
พจิารณาเลือกตัง้ คุณปรีชา  บุณยกิดา
เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ
อายุ 58 ปี
สัญชาติ ไทย
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่จะเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
ปีที่เร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558

ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตัง้แต่วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ถึงปัจจบุนัรวม 3 ปี 5 เดือน โดยหากได้รับเลือกเข้าด ารง
ต าแหน่ง อีกครัง้จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระนีร้วมเป็นเวลา 6 ปี 5 เดือน
การศึกษา - ปริญญาโท สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561) 

วาระที่ 5

มีต่อหน้าถดัไป
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พจิารณาเลือกตัง้ คุณปรีชา  บุณยกิดา (ต่อ)
วาระที่ 5

คณุสมบตัิต้องห้าม - ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต
- ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  ในรอบปีท่ีผ่านมา

วิธีการสรรหา บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซด์นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือ
บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ส าหรับการประชมุสามญั
ประจ าปี 2562 เป็นการลว่งหน้า แต่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จงึพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 เพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุในการด าเนินงานของบริษัทฯ  และเสนอให้คณุปรีชา บณุยกิดา ซึง่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  เน่ืองจากมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง จงึเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มี  จ านวน 1 บริษัท

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ     บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน มี  จ านวน 4 บริษัท

- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บจก.ขนสง่ภาคอีสาน 2559 / บจก.ยิ่งถาวร อพาร์ทเมนท์ / บจก. ยิ่งถาวร
ปิโตรเลียม 

- กรรมการบริษัท บจก.ส านกังานกฎหมายและการบญัชี เอส.พี.ที.เทรด 
มีต่อหน้าถดัไป

เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ
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การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน (ต่อ)
• กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความ - ไมม่ี -

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย

AGM2019
พจิารณาเลือกตัง้ คุณปรีชา  บุณยกิดา (ต่อ)
วาระที่ 5

ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ
• ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร - ไม่มี –
หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
• ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม - ไม่มี -
หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั 

หรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา
- กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน - ไม่เป็น -
ลกูจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น - ไม่เป็น –
ผู้สอบบญัชีหรือท่ีปรึกษาทางกฎหมาย

- ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผล - ไม่มี –
ท าให้ไม่สามารถ ท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ/ระบขุนาดรายการ (ถ้ามี)

มีต่อหน้าถดัไป

เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ
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พจิารณาเลือกตัง้ คุณปรีชา  บุณยกิดา (ต่อ)
วาระที่ 5

การเข้าร่วมประชุม การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 0 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครัง้ จากทัง้หมด  4 ครัง้
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและ 4 ครัง้ จากทัง้หมด  4 ครัง้
ก าหนดค่าตอบแทน

เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ
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พจิารณาเลือกตัง้ คุณจักรพงษ   จักราจุฑาธิบดิ์

อายุ 40 ปี
สัญชาติ ไทย
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ
ประเภทกรรมการที่จะเลือกตัง้ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม)
ปีที่เร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2556

ด ารงต าแหน่งกรรมการ 7 พฤษภาคม 2556 ถึงปัจจบุนัรวม 4 ปี 11 เดือน โดยหากได้รับเลือกเข้าด ารงต าแหน่งอีกครัง้จะ
ด ารง ต าแหน่งจนครบวาระนีร้วมเป็นเวลา 7 ปี 11 เดือน
การศึกษา - Bachelor of Arts, Major International Relations, Bond University, Australia

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรกลยทุธ์การบริหารธุรกิจ อสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 123/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 345,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.02 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด (รวมการถือหุ้นของบริษัท มีเดีย คิงส์ จ ากดั) 

(ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561) 
คุณสมบัตต้ิองห้าม - ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต

- ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  ในรอบปีท่ีผ่านมา

วาระที่ 5

มีต่อหน้าถดัไป

เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ



AGM2019
พจิารณาเลือกตัง้ คุณจักรพงษ   จักราจุฑาธิบดิ์ (ต่อ)
วาระที่ 5

วธีิการสรรหา บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซด์นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือ
บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ส าหรับการประชมุสามญั
ประจ าปี 2562 เป็นการลว่งหน้า แต่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จงึพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2562 เพ่ือประโยชน์สงูสดุในการด าเนินงานของบริษัทฯ  และเสนอให้คณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ ซึง่ครบก าหนดต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  เน่ืองจากมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง จงึเห็นสมควรเลือกตัง้
เป็นกรรมการของบริษัทฯ

เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ

มีต่อหน้าถดัไป



AGM2019
พจิารณาเลือกตัง้ คุณจักรพงษ   จักราจุฑาธิบดิ์ (ต่อ)
วาระที่ 5

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไมม่ี -
• กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน มี  จ านวน 16 บริษัท

- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บจก. เจเคเอ็น แชนเนล / บจก.เจเคเอ็น นิวส์
บจก. เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จ ากดั / บจก. เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ / บจก. ยไูนเต็ดแลนด์ 
บจก. เจเคเอ็น  รีเวอร์คิง คอมเพลก็ซ์ / บจก. เจเคเอ็น คอนเนคท์ / บจก. เจเคเอ็น คอฟฟ่ี /
บจก. เจเคเอ็น โกลบอล โฮลดิง้ / บจก. เจเคเอ็น เบเน่ / บจก. บนฟา้สถาพร / บจก. อชิแก๊ส /
บจก. เจเคเอ็น เอนเนอร์จี / บจก. เจเคเอ็น ลีฟวิ่ง เน็ทเวิร์ค / บจก. แอนดรูว์ บลิดิง้ /
บจก. เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค 

• กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความ - ไมม่ี -
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ

มีต่อหน้าถดัไป



AGM2019
พจิารณาเลือกตัง้ คุณจักรพงษ   จักราจุฑาธิบดิ์ (ต่อ)
วาระที่ 5

การเข้าร่วมประชุม การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและ 4 ครัง้ จากทัง้หมด  4 ครัง้
ก าหนดค่าตอบแทน

เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ



AGM2019
พจิารณาเลือกตัง้ คุณพมิพ อุมา  จักราจุฑาธิบดิ์

อายุ 38 ปี
สัญชาติ ไทย
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) กรรมการบริหาร  รองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหาร
ประเภทกรรมการที่จะเลือกตัง้ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม)
ปีที่เร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558

ด ารงต าแหน่งกรรมการตัง้แต่วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ถึงปัจจบุนัรวม3 ปี 5 เดือน โดยหากได้รับเลือกเข้าด ารงต าแหน่ง
อีกครัง้ จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระนีร้วมเป็นเวลา 6 ปี 5 เดือน
การศึกษา - Bachelor of Arts, Major Mass Communication, Bond University, Australia
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 19,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.52 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561) 
คุณสมบัตต้ิองห้าม - ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต

- ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  ในรอบปีท่ีผ่านมา

วาระที่ 5

มีต่อหน้าถดัไป

เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ

มีต่อหน้าถดัไป



AGM2019
พจิารณาเลือกตัง้ คุณพมิพ อุมา  จักราจุฑาธิบดิ์ (ต่อ)
วาระที่ 5

เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ
วธีิการสรรหา บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซด์นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือ

บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ส าหรับการประชมุสามญั
ประจ าปี 2562 เป็นการลว่งหน้า แต่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จงึพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2562 เพ่ือประโยชน์สงูสดุในการด าเนินงานของบริษัทฯ และเสนอให้คณุพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ์ ซึง่ครบก าหนดต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  เน่ืองจากมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง จงึเห็นสมควรเลือกตัง้
เป็นกรรมการของบริษัทฯ

มีต่อหน้าถดัไป



AGM2019
พจิารณาเลือกตัง้ คุณพมิพ อุมา  จักราจุฑาธิบดิ์ (ต่อ)
วาระที่ 5

เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไมม่ี -
• กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน มี  จ านวน 6 บริษัท

- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บจก. เจเคเอ็น แชนเนล / บจก.เจเคเอ็น นิวส์
บจก. เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จ ากดั / บจก. เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ / บจก. เจเคเอ็น คอนเนคท์ / 
บจก. เบเน่ บางแค 

• กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความ - ไมม่ี -
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย การเข้าร่วมประชุม การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้



AGM2019

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ

Q&A
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วาระที่ 6*

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้ประชุมส าหรับ
กรรมการประจ าปี 2562 และโบนัสกรรมการ
(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 และ 6)



AGM2019

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 90ก าหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงนิหรือทรัพย สินอื่นใดแก่กรรมการ 

เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ” 
และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงนิหรือทรัพย สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้น

แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้นี ้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และสวัสดิการต่างๆ จาก
บริษัทในรูปของเงินบ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน ตอบแทนในลักษณะอ่ืนท านองเดียวกันตามระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทหรือตามทีที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาก าหนด โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ และจะ
ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบี ้ยเลีย้งและ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 
ส าหรับปี 2562 โดยค านึงถึงความเหมาะสมทัง้ทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน 
รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 6
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ความเหน็คณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ได้มีการกล่ันกรอง

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสม และความจ าเป็น
ต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว จงึเหน็ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 และโบนัสกรรมการ

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่                

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6



AGM2019

พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2562 และมีผลจนถึงกว่าที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะอนุมัตเิปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน

รวมทัง้สิน้จ านวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าที่ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ซึ่งอนุมัตจิ านวนไม่เกนิ 6,200,000 บาท 

เพื่อรองรับการปรับค่าตอบแทนกรรมการ และเงินโบนัสส าหรับกรรมการ  โดยรายการค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2562 ได้แก่ เงินประจ าต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย เงินโบนัสจากผลการปฏิบัตงิานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 รวมถงึค่าเบีย้การประกันภัยความรับผิดของ
กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร และค่าเบีย้ประกันประเภทอ่ืนๆ

วาระที่ 6

พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 รวมทัง้สิน้  3,692,596.77 บาท และค่าเบีย้
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร 120,000 บาทในวงเงนิความคุ้มครอง 100,000,000 
บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจ าปี 2561
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หลักเกณฑ ในการจัดสรรค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี ้

วาระที่ 6

พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 (ต่อ)

ประเภทค่าตอบแทน ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2561
เพิ่มขึน้

บาท %
1.เงนิประจ าต าแหน่ง ประธานกรรมการ 44,000 40,000 4,000 10%
(บาทต่อคนต่อเดอืน กรรมการ 22,000 20,000 2,000 10%
จ่ายเป็นรายเดือนตามระยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ 13,750 12,500 1,250 10%
เวลาทีด่ ารงต าแหน่ง) กรรมการตรวจสอบ 11,000 10,000 1,000 10%

กรรมการชดุย่อยอื่นๆ - - - -
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หลักเกณฑ ในการจัดสรรค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี ้

วาระที่ 6
พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 (ต่อ)

ประเภทค่าตอบแทน ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 เพิ่มขึน้
บาท %

2.ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
(บาทต่อคนต่อคร้ัง และ

ประธานกรรมการ 20,625
(ไม่เกิน 15 ครัง้ต่อปี)

18,750
(ไมเ่กิน 15 ครัง้ต่อปี)

1,875 10%

จ่ายกรณีทีม่าร่วมประชุม) กรรมการ 16,500
(ไม่เกิน 15 ครัง้ต่อปี)

15,000
(ไมเ่กิน 15 ครัง้ต่อปี)

1,500 10%

ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,500 5,000 500 10%
กรรมการตรวจสอบ 5,500 5,000 500 10%
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5,500 5,000 500 10%
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5,500 5,000 500 10%
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 5,500 5,000 500 10%
กรรมการบริหารความเสี่ยง 5,500 5,000 500 10%
กรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ - - - -



AGM2019

หลักเกณฑ ในการจัดสรรค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี ้

วาระที่ 6

พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 (ต่อ)

3. เงนิโบนัสจากผลการปฏบิัตงิานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561
ให้แก่กรรมการบริษัท จ านวน 1,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์การ
จดัสรรเงินโบนสัให้แก่กรรมการแต่ละรายตอ่ไป ทัง้นีใ้นปี 2561 ไมไ่ด้มีการจ่ายเงินโบนสัให้แก่กรรมการ
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Q&A

วาระที่ 6

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้ประชุมส าหรับ
กรรมการประจ าปี 2562 และโบนัสกรรมการ
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วาระที่ 7*

พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจ าปี 2562
(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน บัญญัติว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ

ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 
121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ดังนัน้ จึงต้องมีการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาอย่างถี่ ถ้วน โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้แต่งตัง้ผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี 2562
และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงนิรวม

วาระที่ 7

ความเหน็กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากล่ันกรองการเลือกผู้สอบบัญชี และ

ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว  จึงเหน็ควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ท า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี
2562 และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงนิรวม 



AGM2019วาระที่ 7
พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี

รายนาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นายกฤษดา  เลิศวนา 4958 6 ปี (2556 - 2561)
2. นางพนูนารถ  เผ่าเจริญ 5238 -
3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกจิ 5313 -

แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการ 
พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่มีความสัมพันธ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน กับบริษัทฯ แต่อย่างใด หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ส านักงาน 
อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แทนได้

และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีงบการเงนิประจ าปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบริษัท และงบ
การเงนิรวมเป็นเงนิจ านวน 2,340,000 บาท (เพิ่มขึน้จากปี 2561 เป็นจ านวน 70,000 บาท)

ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ /ค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน/ค่าที่พัก เป็นต้น และยังไม่รวม
ค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) ค่าสอบบัญชีที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบรวมกิจการ หรือปริมาณงานที่เกิดขึ น้จริง
ในระหว่างปี หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต  โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจาก บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด
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นอกจากนี ้คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ได้พจิารณาเลือกบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (บริษัทผู้สอบ
บัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2562 และค่าสอบทาน
งบการเงนิรายไตรมาสของบริษัทย่อย รวม 4 บริษัท เป็นเงนิทัง้สิน้ 830,000 บาท (สูงขึน้กว่าปี 2561 เป็นจ านวนเงนิ 
100,000 บาท) ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีปี 2562 ดังกล่าวของบริษัทย่อย ยังไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non Audit Services Fee) และ
อาจเปล่ียนแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ /หรือปริมาณงานที่ เกิดขึน้จริงระหว่างปี  โดยในรอบปีบัญชีที่ ผ่านมา  
บริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอ่ืนจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี (ต่อ)
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจ าปี 2562

Q&A
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วาระที่ 8*

พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)
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ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพจิารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ความเหน็กรรมการ
เห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พื่ อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ ประสงค จะเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้ในการประชุมครัง้นี ้
ทั ้ง นี ้จากการที่ บ ริ ษัทฯ ไ ด้ เ ปิดโอกาสให้ ผู้ ถือ หุ้นสามารถเสนอเพิ่ ม เติมวาระการประ ชุมได้ทาง

www.jknglobal.com นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเตมิ

วาระที่ 8
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วาระที่ 8

พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)

Q&A



การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562
บรษิทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จ ากดั (มหาชน)

26 เมษายน 2562

2019 Annual General Meeting of Shareholders 

JKN Global Media Plc.

April 26, 2019

Q & A



Q & A


