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วธีิปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน AGM2020

 ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน

 หน่ึงหุ้นถือเป็นหน่ึงเสียง ผู้ถือหุ้นรายหน่ึงจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะ

 ขอมติแต่ละวาระจากที่ประชุม หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอโปรดยกมือ เพ่ือเจ้าหน้าที่จะรับบัตร

ลงคะแนน และดาํเนินการตรวจนับคะแนน 

 ในการรวบรวมผลคะแนน  บริษัทฯ จะนําเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แยกออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

 หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ จะถือว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติ หรือรับรองในวาระน้ันๆ เป็นเอกฉันท์ เว้นแต่กรณีการ

มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  ซ่ึงผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ 

จะยดึถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะดงักล่าว โดยบันทึกคะแนนเสียงไว้ในระบบเพ่ือลงมติสําหรับ

วาระน้ันๆ ไว้แล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใดๆ อกี



วธีิปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน (ต่อ) AGM2020

 หากประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุม และต้องการรักษาสิทธิการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ันๆ  ขอให้

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้กบัเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจนับคะแนนเม่ือถึงวาระน้ันๆ 

หากไม่ได้มอบไว้จะถือว่าเห็นด้วยในวาระน้ันๆ รวมท้ังวาระท่ีเหลืออยู่ทั้งหมด

 หากแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะถือว่าบัตรลงคะแนนที่ส่งหลงัจากน้ันเป็นโมฆะ 

และไม่นํามานับคะแนนเสียง

 กรณีที่มีผลทําให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสียน้ัน มีอกี 4 กรณี ดงันี้

 ลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน

 ไม่ทําเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน

 ทําเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคสัโตเดยีน

ในประเทศไทยที่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

 บัตรลงคะแนนชํารุด จนไม่สามารถวนิิจฉัยได้ว่ามีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด



วธีิปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน (ต่อ) AGM2020

 สําหรับการลงคะแนนในวาระที่ 8 และ 9 การเลือกตั้งกรรมการ 

• ลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

• หยุดพกัการลงทะเบียนช่ัวคราวเม่ือเร่ิมวาระนี้

• เกบ็บัตรลงคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพ่ือรวบรวมไว้ตรวจสอบ โดยจะเกบ็

บัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน เม่ือครบแล้ว จึงจะเกบ็บัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย

 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ  ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคดิเห็น หรือ ซักถามในประเดน็ที่เกีย่วข้องกบั

วาระน้ันๆ ตามความเหมาะสม

• ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม  กรุณายกมือ

• เม่ือประธานฯ อนุญาตแล้ว  กรุณาแจ้งต่อท่ีประชุมก่อนการซักถาม หรือแสดงความเห็น

 เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ  

 แจ้งช่ือและนามสกลุ



วธีิปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน (ต่อ) AGM2020

 หลงัการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบว่า

มีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง จํานวนบัตรเสีย เป็นจํานวนและอตัราร้อยละเท่าใด 

เม่ือเทียบกบัจํานวนที่ลงคะแนนเสียงท้ังหมด เป็นทศนิยม 4 ตําแหน่ง

 เม่ือส้ินสุดการประชุม โปรดส่งบัตรลงคะแนนท่ีเห็นด้วยในแต่ละวาระก่อนออกจากห้องประชุม โดยขอให้ลงมติ

และลงนามในบัตรลงคะแนนให้ครบทุกวาระ
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วาระที ่1*

พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่17 ธันวาคม 2562
(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่1)



AGM2020

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

การประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 ได้จัดขึน้เม่ือวนัที ่17 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดทาํ

รายงานการประชุมภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลากาํหนด

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพจิารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณารับรองรายงาน

การประชุม คร้ังที ่1/2562 วนัที ่17 ธันวาคม 2562

วาระที ่1

วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ



วาระที ่1

พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562

วนัที ่17 ธันวาคม 2562

Q&A



วาระที ่2*

พจิารณารับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ประจาํปี 2562 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562
(รายละเอียดปรากฎตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลําดบัที ่2)



วาระที ่2

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เติม) 

(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”)  กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจําปีให้กับผู้ถือหุ้น  พร้อม

หนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทํารายงานประจําปีและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562
ซ่ึงมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและหลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ 

QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มกีารลงคะแนนเสียง

การลงมติ

คณะกรรมการพจิารณาแล้ว เห็นควรนําเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ได้รับทราบ

รายงานประจําปีและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

AGM2020



วาระที ่2

การดาํเนินงานทีสํ่าคญั

AGM2020

• บริษัทฯ มผีลการดาํเนินงานเตบิโตอย่างต่อเน่ือง

• คอนเทนต์ของบริษัทฯ ล้วนมีคุณภาพเป็นที่นิยมของผู้ชม มีความหลากหลาย สามารถเผยแพร่ได้

หลายช่องทาง  มีความสะดวก และช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี จึงสามารถ

ตอบสนองผู้ประกอบการได้หลายกลุ่ม

• กลุ่มเคเบิลและดาวเทียม (Cabsat) กลุ่มการออกอากาศทางอินเตอร์เน็ต (OTT) การขายใน

ต่างประเทศ มรีายได้เตบิโตขึน้ 

• เร่ิมการออกอากาศคอนเทนต์ในกลุ่มข่าวภายใต้สถานีข่าว JKN-CNBC

• ให้ความสําคญักบัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี



วาระที ่2

การดาํเนินงานทีสํ่าคญั (ต่อ)

Assessment Topics
Full 

Score
Score Achieved by 

JKN
Logo Description

AGM Checklist 2019 100 100 Excellent “ดเียีย่ม”

AGM Checklist 2018 100 100 Excellent “ดีเยีย่ม”

Assessment Topics Logo Description

CGR 2019 Excellent “ดเียีย่ม”

CGR 2018 Very Good “ดีมาก”

• ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีเป้าหมายที่

จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองภายในปี 2563

AGM2020



MD&A   &  FINANCIAL  HIGHLIGHTS



วาระที ่2

การดาํเนินงานทีสํ่าคญั (ต่อ)

AGM2020

• ลงทุนเพิม่ในหุ้นสามญัเพิม่ทุนทั้งหมดของบริษัทย่อย จํานวน 2 บริษัท ดงันี้

 บริษัท เจเคเอน็ นิวส์ จํากดั จํานวน 590,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจํานวน

เงนิรวม 59,000,000 บาท โดยมสัีดส่วนการลงทุนคงเดมิ

 บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด จํานวน 90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็น

จํานวนเงนิรวม 9,000,000 บาทโดยมสัีดส่วนการลงทุนคงเดมิ

• วนัที ่26 เมษายน 2562 ทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 มมีตอินุมตัิ

 จ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานของของบริษัทฯ ประจําปี 2561 เป็นเงนิสดในอตัราหุ้นละ 

0.17 บาท คดิเป็น 41.23% ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี ของงบเฉพาะกจิการ แต่ไม่รวมกาํไรหรือ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จริง และภายหลงัหักเงนิสํารองต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ โดยมกีาํหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่23 พฤษภาคม 2562



วาระที ่2

การดาํเนินงานทีสํ่าคญั (ต่อ)

AGM2020

• เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯคร้ังที่ 1/2562 เป็นจํานวนเงิน 400 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี และมีอายุ 2 ปี กาํหนดชําระดอกเบีย้ทุก 3 เดือน ส่วนเงินต้นหุ้นกู้มี

กําหนดชําระในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจํานวน หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ 

ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  โดยเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน

หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

• บริษัทฯได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และได้รับเงินเป็นจํานวน 270 ล้านบาท 

โดยนําเงนิทีไ่ด้จากการออกหุ้นกู้คร้ังนีใ้ช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงาน

• ต่อมาเม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้คร้ังที่ 2/2562 เป็นจํานวน 130 

ล้านบาท โดยนําเงนิทีไ่ด้จากการออกหุ้นกู้คร้ังนีใ้ช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงาน



วาระที ่2

การดาํเนินงานทีสํ่าคญั (ต่อ)

AGM2020

• มถุินายน 2562 ต่อสัญญากบับริษัท บีอซีี เวลิด์ จํากดั (มหาชน) ผู้บริหารช่อง 33 เอชดี ลขิสิทธ์ิคอน

เทนต์ละครไทยของช่อง 3 ไปทําตลาดและจําหน่ายคอนเทนต์ในตลาดต่างประเทศ โดยได้ขยาย

การตลาดและการจําหน่ายคอนเทนต์ครอบคลุมไปถึงกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ยุโรป 

แคนาดา และละตนิอเมริกา



วาระที ่2

การดาํเนินงานทีสํ่าคญั (ต่อ)

AGM2020

• 1 กรกฎาคม 2562 รายการข่าวระดบัโลก CNBC ภายใต้แบรนด์ JKN-CNBC ดําเนินงานโดยบริษัท 

เจเคเอน็ นิวส์ จํากดั ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เร่ิมออกอากาศ



วาระที ่2

การดาํเนินงานทีสํ่าคญั (ต่อ)

AGM2020

• 17 ธันวาคม 2562 ทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2562 มมีตอินุมตัทิีสํ่าคญั ดงันี้

 อนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกนิ 1,200,000,000 บาท 

ให้แก่ North Haven Thai Private Equity L.P. (“NHTPE”)

 มกีาํหนดอายุไม่เกนิ 5 ปีนับจากวนัทีอ่อกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 อตัราแปลงสภาพจะเท่ากบัจํานวนเงนิต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ 

 มรีาคาแปลงสภาพไม่ตํ่ากว่า 8 บาทต่อหุ้น

 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 324,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 399,000,000 บาท 

 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ



วาระที ่2

อธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ

AGM2020

รายได้รวม สาํหรับปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วมเท่ากบั 1,710.75 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี

ก่อนเท่ากบั 288.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.25 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดค้่าสิทธิจาก

ธุรกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์เติบโตเป็นจาํนวน 324.08 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมข้ึน

เท่ากบัร้อยละ 24.59

กาํไรสุทธิ สาํหรับปี 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 252.81 ลา้นบาท ซ่ึงเติบโตเพ่ิมข้ึน

เท่ากบั 25.13 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.04 เน่ืองจากรายไดร้วมท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนในอตัราร้อยละ 

20.25 แต่จากการท่ีลงทุนซ้ือคอนเทนตเ์พิ่มข้ึนทาํใหต้น้ทุนค่าสิทธิเพ่ิมข้ึนรวมถึงค่าเงินบาทท่ีแขง็ตวัมาก

ทาํให้บริษทัฯเกิดผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนส่งผลให้อตัราส่วนรายไดร้วมต่อกาํไรสุทธิลดลงจาก

ร้อยละ 16.00 เป็นร้อยละ 14.78



วาระที ่2

อธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (ต่อ)

AGM2020

สินทรัพย์รวม เท่ากบั 4,055.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากยอดคงเหลือปีก่อนเป็นจาํนวนเงิน 754.46 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 23.21 โดยมีสินทรัพยห์ลกัคือ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 698.61 ลา้นบาท คิด

เป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 62.51 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของรายไดข้องบริษทัฯ และลิขสิทธ์ิรายการเพ่ิมข้ึน 

266.09 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.53 โดยในระหวา่งปี 2562 มีการลงทุนค่าลิขสิทธ์ิรายการเป็น

จาํนวน 1,189.04 ลา้นบาท

หนีสิ้นรวม เท่ากบั 1,790.59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวน 593.45 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 49.57

โดยเป็นการเพิ่มข้ึนของหุ้นกูเ้ป็นจาํนวน 403.34 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนิน

กิจการของบริษทัฯ



วาระที ่2

อธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (ต่อ)

AGM2020

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากบั 2,215.07 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 161.01 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากกาํไร

จากการดาํเนินงานตามปกติของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย นอกจากน้ีบริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้จากกาํไรของปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 91.80 ลา้นบาท และจดัสรร

สาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเป็นจาํนวน 2.63 ลา้นบาท ซ่ึงครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้



Financial Highlight AGM2020

Consolidated Company Only

หน่วย : พันบาท 2562 2561 Growth 2562 2561 Growth

รายได้จากการดาํเนินงานรวม 1,694,858 1,404,241 21% 1,683,239 1,389,418 21% 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้-ค่าสทิธิ 1,641,824 1,317,736 25% 1,673,542 1,346,393 24% 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้-บรกิาร 43,337 50,030 (13%) - 6,550 (100%)

รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้-ขาย 9,697 36,474 (73%) 9,697 36,474 (73%)

EBIT 412,932 354,240 17% 426,538 356,385 20% 

กาํไรขาดทุนสาํหรับปี 252,814 227,682 11% 266,146 231,533 15% 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 252,814 227,682 11% 266,146 231,533 15% 

กาํไรต่อหุน้ 0.47 0.42 12% 0.49 0.43 14% 

ROE 12% 9% 25% 12% 10% 20% 
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Unit : Million Baht 2017 2018 2019
2017 

Growth

2018 

Growth

2019 

Growth

Content 1,071 1,318 1,642 48% 23% 25%

Total revenue 1,156 1,422 1,711 37% 23% 20%
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วาระที ่2

พจิารณารับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ประจาํปี 2562 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

Q&A



วาระที ่3*

พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี 2562 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562
(รายละเอียดปรากฎตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลําดบัที ่2)



AGM2020

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 112 ซ่ึงกาํหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการ

จัดทาํงบการเงนิ ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัททีไ่ด้ผ่านการพจิารณาทบทวนจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พจิารณาอนุมตัิ

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมคีวามเห็นว่างบการเงนิประจําปี 2562 ของบริษัทฯ ได้จัดทําตามหลกัการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พจิารณาอนุมัตงิบการเงินของบริษัทฯ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่3



วาระที ่3

พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี 2562 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

Q&A



วาระที ่4*

พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่าย

ปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สําหรับผลการดําเนินงาน

ประจาํปี 2562 จากกาํไรสะสมของบริษทัฯ



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะ

กิจการ ไม่รวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง และภายหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทั้งนี้ อัตราการ

จ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เง่ือนไขและข้อจํากัดตามที่กําหนดไว้ในสัญญากู้ ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะ

พจิารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงนิปันผลเป็นคร้ังคราว…….

ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ข้อ 54 และ 55 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ 

กาํหนดว่า ห้ามมใิห้บริษัทจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรซ่ึงรวมถึงกําไรสะสม  ในกรณีที่บริษัทยังมี

ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปัน

ผลต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อย

กว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

วาระที ่4
AGM2020



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

วาระที ่4
AGM2020

ในปี 2562 บริษัทฯ มกีาํไรสุทธิจากงบการเงนิรวมจํานวน  252,813,652 บาท และจากงบการเงนิเฉพาะของ

บริษัทฯ จํานวน 266,146,083 บาท ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้จัดสรรกาํไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย

เป็นจํานวน 2,629,442 บาท ทําให้ยอดรวมของทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ รวมเป็นจํานวน 32,400,000 บาท

หรือคดิเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคบัของ บริษัทฯ กาํหนดไว้แล้ว

สําหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจําปี 2562 น้ัน บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายปันผลในรูปของ

หุ้นปันผลและเงินสด จากกําไรสะสมของบริษัทฯ คิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 109,350,000 บาท หรือเป็นมูลค่าไม่เกิน

หุ้นละ 0.2025 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายปันผลประมาณ 41.50% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี ตามงบการเงินเฉพาะ

กจิการของบริษัทฯ โดยมข้ีอมูลอตัราการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมา ดงันี้



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

วาระที ่4
AGM2020

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)

1. กาํไรสุทธิ (บาท) 266,146,083 222,627,598.00

2. จํานวนหุ้นที่ชําระมูลค่าแล้ว (หุ้น) 540,000,000 540,000,000

3. มูลค่าหุ้นปันผล (บาท : หุ้น) 0.0625 -

4. มูลค่าเงนิปันผล (บาท : หุ้น) 0.14 0.17

5. รวมมูลค่าเงนิปันผลสุทธิ (บาท : หุ้น) 0.2025 0.17

6. รวมเงนิปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 109,350,000.00 91,800,000.00

7. สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิ 41.50%

เป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ

41.23%

เป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ



ความเห็นคณะกรรมการ

วาระที ่4
AGM2020

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจัดสรร

กาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงนิสด สําหรับผลการดาํเนินงาน

ประจําปี 2562 จากกาํไรสะสมของบริษัทฯ ดงันี้

1.  จัดสรรกาํไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจํานวน 2,629,442 บาท ทําให้

ยอดรวมของทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงครบถ้วนตามท่ี

กฎหมายและข้อบังคบัของบริษัทฯ กาํหนดไว้แล้ว

2.  จ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงนิสดสําหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562 จาก

กาํไรสะสมของบริษัทฯ คดิเป็นจํานวนเงนิประมาณ 109,350,000 บาท หรือเป็นมูลค่าไม่เกนิหุ้นละ 0.2025 บาท 

คดิเป็นสัดส่วนการจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 41.50 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี โดยมีรายละเอยีดดงันี้



ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ)

วาระที ่4
AGM2020

2.1  จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
8 หุ้นสามญัเดมิ ต่อ 1 หุ้นปันผล จํานวนไม่เกนิ 67,500,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ไม่เกนิ 33,750,000 บาท หรือ หุ้นละ 0.0625 บาท 
ผู้ถือหุ้นทีม่เีศษของหุ้นเดมิหลงัการจัดสรรหุ้นปันผล ให้จ่ายเป็นเงนิสดแทนทีหุ้่นละ 0.0625 บาท

2.2  จ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท 
จํานวนเงนิสดปันผลทั้งส้ินไม่เกนิ 75,600,000 บาท

การจ่ายปันผลทั้งหมดนีจ้ะถูกหักภาษ ีณ ทีจ่่ายตามอตัราทีก่ฎหมายกาํหนด ซ่ึงบริษทัฯ จะนําเงินปันผลในส่วนที่
เป็นเงนิสดชําระภาษภีาษหัีก ณ ทีจ่่าย

กําหนดจ่ายปันผลในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และกําหนดให้วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นวันกําหนด
รายช่ือผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิรับหุ้นปันผลและเงนิปันผล (Record Date)

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที ่4

พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่าย

ปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สําหรับผลการดําเนินงาน

ประจาํปี 2562 จากกาํไรสะสมของบริษทัฯ

Q&A



วาระที ่5*

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 52,419,917

บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจํานวน 399,000,000 บาท  เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่จาํนวน 451,419,917 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจาํนวนไม่เกนิ 

104,839,834 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท



วาระที ่5
AGM2020

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้

เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิารณาอนุมัติ

การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 52,419,917  บาท

จากทุนจดทะเบียนเดมิ จํานวน 399,000,000  บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 451,419,917 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจํานวนไม่เกนิ 104,839,834 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับ

1. การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ สําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2562

2. การปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดยี จํากดั (มหาชน) ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) และ

3. การปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ JKN-W1



วาระที ่5
AGM2020

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 พจิารณาอนุมัติการการเพิม่ทุน

จดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ การปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ และการปรับ

สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ JKN-W1 ตามรายละเอยีดข้างต้น

การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที ่5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 52,419,917

บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจํานวน 399,000,000 บาท  เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่จาํนวน 451,419,917 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจาํนวนไม่เกนิ 

104,839,834 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

Q&A



วาระที ่6*

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ เพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ



วาระที ่6
AGM2020

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2563 ได้มีมติ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท ดงันี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน 451,419,917 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบเอด็ล้านส่ีแสนหน่ึงหม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 902,839,834 หุ้น (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนสามหม่ืนเก้าพนัแปดร้อยสามสิบส่ีหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 902,839,834 หุ้น (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนสามหม่ืนเก้าพนัแปดร้อยสามสิบส่ีหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 



วาระที ่6
AGM2020

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน

การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้
เป็นไปตามคาํส่ังของนายทะเบียนเพ่ือให้การดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)



วาระที ่6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ เพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ

Q&A



วาระที ่7*

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับ (ก) การจ่ายหุ้น

ปันผลของบริษัทฯ (ข) การปรับสิทธิของของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิ

แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด 

(มหาชน) ครบกําหนดปี พ.ศ. 2568 เน่ืองจากการออกหุ้นปันผล และ (ค) 

การปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ัง

ที ่1 (JKN-W1) เน่ืองจากการออกหุ้นปันผล



วาระที่ 7
AGM2020

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมัติให้

เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือพจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน จํานวนไม่เกนิ 104,839,834

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอยีดการจัดสรร ดงันี้

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

7.1 จํานวนไม่เกิน 67,500,000 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 

2562

7.2 จํานวนไม่เกนิ 23,842,499 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกําหนดและ

เง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด 

(มหาชน) ครบกําหนดปี พ.ศ. 2568 โดยในกรณีท่ีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่

ออกใหม่ และ/หรือ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ จะต้องออกหุ้นใหม่

เพิ่มเติมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เพ่ือไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้

แปลงสภาพจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดมิ



วาระที่ 7
AGM2020

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
7.3 จํานวนไม่เกนิ 13,497,335 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ JKN-W1 ตามข้อกําหนดว่าด้วย

สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ JKN-W1 โดยในกรณีที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมด

หรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ ต้องปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ JKN-W1 

ดังกล่าว

ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอาํนาจของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ หรือ

บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย 

เป็นผู้มีอํานาจในการ (ก) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จําเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) ลงนามในแบบคําขออนุญาต หนังสือ

บอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการย่ืนเอกสารต่อเจ้าหน้าที่

หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นและเกีย่วข้องกบัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ และ 

(ค) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ และมีอาํนาจดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็นเพ่ือให้

เป็นไปตามคําส่ังของนายทะเบียน เพ่ือให้การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์



วาระที่ 7
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ความเห็นคณะกรรมการ

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพ่ือรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ (ข) การปรับสิทธิของของหุ้นกู้แปลง

สภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครบกําหนดปี 

พ.ศ. 2568 เน่ืองจากการออกหุ้นปันผล และ (ค) การปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ คร้ังท่ี 1 (JKN-W1) เน่ืองจากการออกหุ้นปันผล รวมถึงการมอบอํานาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ดงักล่าว 



วาระที ่7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับ (ก) การจ่ายหุ้น

ปันผลของบริษัทฯ (ข) การปรับสิทธิของของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิ

แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด 

(มหาชน) ครบกําหนดปี พ.ศ. 2568 เน่ืองจากการออกหุ้นปันผล และ (ค) 

การปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ัง

ที ่1 (JKN-W1) เน่ืองจากการออกหุ้นปันผล

Q&A



วาระที ่8*

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตําแหน่งตาม

วาระ
(รายละเอียดปรากฎตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลําดบัที ่4)



วาระที ่8
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 20 แห่งข้อบังคบัของบริษัทฯ กําหนดว่า ในการประชุมสามัญ

ประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง ทั้งนี ้กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจได้รับเลือกเข้ามา

ดาํรงตําแหน่งใหม่กไ็ด้

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 มกีรรมการที่ครบกาํหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่าน

ช่ือ ตําแหน่ง

คุณพสิมัย ลขิิตอาํนวย กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส

คุณชัยภัทร  ศรีวสิารวาจา กรรมการอิสระ

คุณสุรชัย  ชมภูไพสร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และประธาน

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน



วาระที ่8
AGM2020

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่                       

31 มกราคม 2563 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณารายช่ือ

บุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ความชํานาญ ภาวะผู้นํา คุณธรรมและ

จริยธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กรรมการรายเดิม 3 ท่าน ซ่ึงครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อกีวาระหน่ึง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเม่ือวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติการแต่งตั้ งนายชัยภัทร                

ศรีวสิารวาจา กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการอสิระ โดยให้มผีลตั้งแต่วนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นต้นไป



วาระที ่8
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง แล้ว มีความเห็นว่า

บุคคลทั้ ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ทํางานที่ เหมาะสมกับตําแหน่ง ประกอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระมี

ความสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงเป็น

กรรมการที่ครบกาํหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลบัเข้ารับตําแหน่งต่อไปอกีวาระหน่ึง

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที ่8
AGM2020

พจิารณาเลือกตั้ง คุณพสิมัย  ลขิติอาํนวย
เป็นกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตําแหน่งตามวาระ

อายุ : 49  ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม)
ตาํแหน่งในบริษทัฯ : กรรมการ (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเส่ียง  

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส
ความเช่ียวชาญ : ดา้นบญัชี การเงิน
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ    : - วาระท่ี 1 14 พฤศจิกายน 2558 - 10 มีนาคม 2560 

- วาระท่ี 2 10 มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั
- วาระท่ี 3 ไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 5 เดือน (นบัถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้)
ประวตักิารศึกษา และการอบรม: - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ

- หลกัสูตร CFO in Practice รุ่นท่ี 7/2017 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
จาํนวนการถือหุ้นในบริษทั   : 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2563)
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พจิารณาเลือกตั้ง คุณชัยภทัร  ศรีวสิารวาจา
เป็นกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตําแหน่งตามวาระ
อายุ : 60 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ
ตาํแหน่งในบริษทัฯ            : กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 28 กมุภาพันธ์ 2563 ให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอิสระจากเดิมดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท)

ความเช่ียวชาญ : การบริหารการเงิน การลงทุน ตลาดทุน 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ: - วาระท่ี 1 10 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบนั

(ได้รับการแต่งต้ังให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

3/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 โดยดาํรงตาํแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีดาํรง

ตาํแหน่งแทน)

- วาระท่ี 2 ไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 เดือน (นบัถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้)
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พจิารณาเลือกตั้ง คุณชัยภทัร  ศรีวสิารวาจา
เป็นกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตําแหน่งตามวาระ

ประวตักิารศึกษา และการอบรม : - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), Illinois Benedictine College
- วิทยาศาสตร์บณัฑิต (Metallurgy), Lehigh University  
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร CMA-GMS 1, Capital Market Academy

Executive Education, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง, สถาบนัวิทยาการตลาดทุน

จาํนวนการถือหุ้นในบริษทั : 0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2563)
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พจิารณาเลือกตั้ง คุณสุรชัย  ชมภูไพสร
เป็นกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตําแหน่งตามวาระ
อายุ : 59  ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

ตาํแหน่งในบริษทัฯ : กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง 

และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

ความเช่ียวชาญ : ดา้นบญัชี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ: - วาระท่ี 1 14 พฤศจิกายน 2558 - 30 มิถุนายน 2559 

- วาระท่ี 2 30 มิถุนายน 2559 - 25 เมษายน 2561

- วาระท่ี 3 25 เมษายน 2561 - ปัจจุบนั

- วาระท่ี 4 ไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 5 เดือน (นบัถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้)

ประวตักิารศึกษา และการอบรม: - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

จาํนวนการถือหุ้นในบริษทั   : 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2563)



วาระที ่8

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตําแหน่งตาม

วาระ

Q&A



วาระที ่9*

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

จาํนวน 2 ท่าน
(รายละเอียดปรากฎตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลําดบัที ่6)
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ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน โดยในการแต่งตั้ งกรรมการใหม่น้ัน ข้อบังคับบริษัทข้อ 16

กาํหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้พจิารณาอนุมตัิในเร่ืองดังกล่าว

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

สืบเน่ืองจาก บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 

2562 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้กับ NHTPE ซ่ึงเป็นกองทุนประเภท Closed-

end Private Equity โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัทย่อยของ Morgan Stanley ซ่ึงเป็นสถาบันการเงิน

ระดบัโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก เป็นจํานวนเงนิ 1,200 ล้านบาท และดาํเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่เม่ือวนัที่ 24 มกราคม 2563 น้ัน

บริษัทฯ พจิารณาแล้วเห็นควรให้ทาง NHTPE ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุน 

และเป็นกรรมการบริษทัไปจนกว่าจะมสัีดส่วนการลงทุนตํ่ากว่า 5% ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ โดยจะไม่ได้

รับผลประโยชน์ตลอดจนค่าตอบแทนใดๆ ในฐานะกรรมการบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ ทั้งนีเ้พ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการสร้างเครือข่ายระดับโลก และยังช่วยให้การพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท                

มคีวามครบถ้วนหลากหลายมุมมองยิง่ขึน้
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ช่ือ ตําแหน่ง

นายยุทธพงศ์    มา กรรมการ

นายเอกภิสิทธ์  สุทธิกุลพานิช กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณารายช่ือบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณา

คุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ความชํานาญ ภาวะผู้นํา คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จํานวน 2 ท่าน 

ได้แก่

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
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คณะกรรมการบริษัท ได้พจิารณาตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอแล้ว 

เห็นว่าการเพิ่มจํานวนกรรมการเป็นการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ และทําให้การพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ของ

คณะกรรมการบริษัทมคีวามครบถ้วนหลากหลายมุมมองยิง่ขึน้ นอกจากนี้บุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มคุีณสมบัติเหมาะสม

ทั้งคุณวุฒิ และประสบการณ์ในการทํางาน  จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติ

เพิม่จํานวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จํานวน 2 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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พจิารณาแต่งตั้ง คุณยุทธพงศ์  มา
เป็นกรรมการเข้าใหม่

อายุ : 53  ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร

ตาํแหน่งในบริษทัฯ : - ไม่มี -

ความเช่ียวชาญ : การบริหารการเงิน การลงทุน

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ: - ไม่มี -

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : - ไม่มี -

ประวตักิารศึกษา และการอบรม: - MBA, Columbia Business School, USA

- BA, Columbia College, USA

จาํนวนการถือหุ้นในบริษทั  : 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2563)
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พจิารณาแต่งตั้ง คุณเอกภสิิทธ์  สุทธิกลุพานิช
เป็นกรรมการเข้าใหม่

อายุ : 34 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร

ตาํแหน่งในบริษทัฯ : - ไม่มี -

ความเช่ียวชาญ : การบริหารการเงิน การลงทุน

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ: - ไม่มี -

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : - ไม่มี -

ประวตักิารศึกษา และการอบรม: - MBA, The Wharton School, University of Pennsylvania, USA

- BA, Thammasat University
จาํนวนการถือหุ้นในบริษทั  : 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2563)



วาระที ่9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

จาํนวน 2 ท่าน

Q&A



วาระที ่10*

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้ประชุมสําหรับกรรมการ

ประจาํปี 2563 และโบนัสกรรมการ
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 กําหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใด               

แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคบัของบริษัทฯ” 

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กําหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ 

เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และสวัสดิการ

ต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนทํานองเดียวกนัตามระเบียบ

ข้อบังคบัของบริษัทหรือตามทีที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากําหนด โดยอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลกัเกณฑ์และจะกาํหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากน้ัน

ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 

สําหรับปี 2563 โดยคํานึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม

เดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและ

กรรมการชุดย่อย เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  ได้มีการกลั่นกรอง

กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยและโบนัสกรรมการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และความ

จําเป็นต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว 

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้

ประชุมสําหรับกรรมการ ประจําปี 2563 และมีผลจนถึงกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอ่ืน

รวมทั้ งส้ินจํานวนไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                 

ประจําปี 2562

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ได้แก่ เงินประจําตําแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อย เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562 รวมถึงค่าเบี้ยการประกันภัย

ความรับผดิของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีบริหาร และค่าเบีย้ประกนัประเภทอ่ืนๆ 
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ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ)
บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 รวมทั้งส้ิน 5,388,696 บาท และค่าเบี้ย

ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร 172,181 บาทในวงเงินความคุ้มครอง 150,000,000 
บาท โดยมีรายละเอยีดตามที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจําปี 2562

ตําแหน่ง ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562

1. เงินประจําตําแหน่ง (บาทต่อคนต่อเดือน และจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่ง)

ประธานกรรมการ 44,000 44,000

กรรมการ 22,000 22,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 13,750 13,750

การตรวจสอบ 11,000 11,000

กรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ - -

หลกัเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา
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ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ)
หลกัเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา (ต่อ)

ตําแหน่ง ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562

2. ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคนต่อคร้ัง และจ่ายกรณทีีม่าร่วมประชุม)

ประธานกรรมการ 20,625 ไม่เกนิ 15 คร้ังต่อปี 20,625 ไม่เกิน 15 คร้ังต่อปี

กรรมการ 16,500 ไม่เกนิ 15 คร้ังต่อปี 16,500 ไม่เกิน 15 คร้ังต่อปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,500 5,500

การตรวจสอบ 5,500 5,500

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 5,500 5,500

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 5,500 5,500

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 5,500 5,500

กรรมการบริหารความเส่ียง 5,500 5,500

กรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ - -
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วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ                            

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ

3. เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562

ให้แก่กรรมการบริษัท จํานวน 1,500,000 บาท ซ่ึงเป็นจํานวนเงินเท่ากับที่จ่ายในปี 2562 โดยให้คณะกรรมการมี

อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ์การจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ)
หลกัเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา (ต่อ)



วาระที ่10

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้ประชุมสําหรับกรรมการ

ประจาํปี 2563 และโบนัสกรรมการ

Q&A



วาระที ่11*

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจาํปี 2563
(รายละเอียดปรากฎตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลําดบัที ่7)



วาระที ่11
AGM2020

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน บัญญตัิว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

และกาํหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และ

มาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ดังน้ัน จึงต้อง

มกีารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาอย่างถี่ถ้วน โดยนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้แต่งตั้งผู้ทําการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 

2563 และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงนิรวม

ความเหน็กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี 

และกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว  จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 อนุมัติการ

แต่งตั้งผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบ

การเงนิประจําปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงนิรวม 



วาระที ่11
AGM2020

พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

รายนาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จํานวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ

1. นางสาวมณ ี รัตนบรรณกจิ 5313 -

2. นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ 5238 -

3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม  6011 -

แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปี 2563 ซ่ึงบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็น

กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สํานักงาน  อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

แทนได้

และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงนิประจําปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบริษัท 

และงบการเงนิรวมเป็นเงนิจํานวน 2,340,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2562



วาระที ่11
AGM2020

พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกีย่วข้องอ่ืนๆ เช่น ค่าเอกสาร/ส่ิงพิมพ์/ค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน/ค่าที่พัก เป็นต้น 
และยังไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non Audit Services Fee) ค่าสอบบัญชีที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบรวมกิจการ หรือ

ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต  โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  

บริษัทฯ ไม่มกีารรับบริการอ่ืนจาก บริษัท สํานักงาน อวีาย จํากดั

ค่าสอบบัญชี
ปี 2563

(ปีที่เสนอ)

ปี 2562 เพิม่ขึน้/(ลดลง)

บาท %
ค่าสอบทานรายงานประจําปีของบริษัทฯ 100,000 100,000 - -
ค่าสอบบัญชีงบการเงนิรวมประจําปีและ

ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบริษัทฯ

และงบการเงนิรวม

2,240,000 2,240,000 - -

รวมค่าสอบบัญชีของบริษทัฯ 2,340,000 2,340,000 - -



วาระที ่11
AGM2020

พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือกบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

(บริษัทผู้สอบบัญชีรายเดยีวกนั) เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2563  และ

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย รวม 4 บริษัท เป็นเงินทั้งส้ิน 830,000 บาท ซ่ึงเท่ากับปี 2562                   

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีปี 2563 ดังกล่าวของบริษัทย่อย ยังไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non Audit Services Fee) และอาจ

เปลี่ยนแปลงตามจํานวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี  โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  

บริษัทย่อย ไม่มกีารรับบริการอ่ืนจาก บริษัท สํานักงาน อวีาย จํากดั

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที ่11

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจาํปี 2563

Q&A



วาระที ่12*

พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 

เพิ่มอีกจํานวน 1,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท รวม

เป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง ภายใต้เง่ือนไข

และรายละเอยีดทีก่าํหนด



วาระที ่12
AGM2020

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดมิในวงเงนิไม่เกนิ 1,200 ล้านบาท เป็น 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง ทั้งนี ้

หากมีการซ้ือคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้  ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ 

สามารถออกหุ้นกู้เพิม่เติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงนิที่ขออนุมตัิ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นกู้ ซ่ึงยังไม่ได้มีการไถ่ถอนจํานวน 1,300 ล้านบาท ทําให้มีวงเงินคงเหลือที่บริษัทฯ 

สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกจํานวนไม่เกนิ 200 ล้านบาท 

บริษัทฯ เตรียมจะชําระคืนหุ้นกู้ที่กาํลงัจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2563 จํานวน 900 ล้านบาท 

วงเงนิคงเหลือจึงไม่เพยีงพอ ที่จะออกหุ้นกู้เพิม่เติมเพ่ือชําระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกาํหนดไถ่ถอน

บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องขอขยายวงเงินในการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ของบริษัทฯ  อีกในจํานวนไม่เกิน

1,000  ล้านบาทรวมเป็นไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยภายหลังจากชําระคืนหุ้นกู้ที่ครบกําหนดไถ่ถอนแล้ว คาดว่าจะมี

หุ้นกู้ที่ยงัไม่ได้มกีารไถ่ถอนคงเหลือ 1,300 ล้านบาท



วาระที่
AGM2020

ความเห็นกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติการ

ขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพิ่มอีกจํานวน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เม่ือรวมกับวงเงินที่ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเคยอนุมัติไปแล้วตามมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ เดิมมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน ณ 

ขณะใดขณะหน่ึงจะต้องมีจํานวนไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยวงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือบริษัทฯได้ทําการซ้ือ

คืนจะนํามานับเป็นวงเงนิของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทําการออกและเสนอขายได้อกี (Revolving)

และมอบอํานาจให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือ

นางสาวพิมพ์อุมา  จักราจุฑาธิบดิ์ (รายใดรายหน่ึงโดยไม่ต้องประทับตราสําคัญของบริษัทฯ) และบุคคลที่กรรมการ

ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ หรือนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ มอบหมาย 

เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่จําเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ เพ่ือให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกีย่วข้อง และการนําหุ้นกู้



วาระที่
AGM2020

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ

ดงักล่าวไปขึน้ทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอ่ืนใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอาํนาจ

ดําเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูล และดําเนินการอ่ืนใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  รวมทั้งการเข้าทําข้อตกลงลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ เพ่ือให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสําเร็จ (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่

จํากดัเพยีงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอาํนาจผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพ่ือดาํเนินการต่างๆ ข้างต้น)

ความเห็นกรรมการ (ต่อ)



วาระที ่12

พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 

เพิ่มอีกจํานวน 1,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท รวม

เป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง ภายใต้เง่ือนไข

และรายละเอยีดทีก่าํหนด

Q&A



วาระที ่13*

พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)



วาระที ่13
AGM2020

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพจิารณาเร่ืองอ่ืนนอกจาก

ที่กาํหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอกีกไ็ด้” 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ความเห็นกรรมการ
เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพ่ือเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดไว้ในการประชุมคร้ังนี้

ทั้ งนี้จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มเติมวาระการประชุมได้ทาง

www.jknglobal.com น้ัน ปรากฏว่าไม่มผู้ีถือหุ้นเสนอวาระเพิม่เติม
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Q & A



การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563
17 เมษายน 2563
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