สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ประวัตขิ องกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
วันเดือนปี เกิด
สัญชาติ
ที่อยู่

:
:
:
:
:

ตาแหน่ งในบริษัทฯ

:

ประเภทกรรมการที่เสนอ

:

ปี ที่เริ่มรับตาแหน่ งกรรมการ
:
ปี ที่ได้ รับการเลือกตัง้ ล่ าสุด
:
ประวัติการศึกษา และการอบรม :

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ :
ประวัติการทางาน

:
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นายปรีชา
บุณยกิดา
58 ปี
15 พฤษภาคม 2504
ไทย
51/288 หมูบ่ ้ านเมืองเอก โครงการ 1
ถ.เอกทักษิ ณ 5 ต.หลัก 6 อ.เมือง ปทุมธานี 12000
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการ
อิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
- ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ถึงปั จจุบนั รวม
3 ปี 5 เดือน โดยหากได้ รับเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะดํารงตําแหน่งจนครบ
วาระนี ้รวมเป็ นเวลา 6 ปี 5 เดือน
พ.ศ. 2558 (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558)
วันที่ 10 มีนาคม 2560
- ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2004
2559 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
2558 - 2559
กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด
2557 – ปั จจุบนั กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
บริ ษัท ขนส่งภาคอีสาน 2559 จํากัด
2553 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
บริ ษัท สํานักงานกฎหมายและการบัญชี เอส.พี.ที.เทรด จํากัด
2546 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
2540 – ปั จจุบนั กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
บริ ษัท ยิ่งถาวร อพาร์ ทเมนท์ จํากัด
2538 – ปั จจุบนั กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
บริ ษัท ยิ่งถาวรปิ โตรเลียม จํากัด
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
คุณสมบัติต้องห้ าม
:
- ไม่มีประวัติการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้
กระทําโดยทุจริ ต
- ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริ ษัทฯ
ในรอบปี ที่ผา่ นมา
วิธีการสรรหา
:
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศบนเว็บไซด์นกั ลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯ เพื่อเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท และ
การเสนอวาระการประชุม สําหรั บ การประชุมสามัญประจํ าปี 2562 เป็ นการ
ล่ว งหน้ า แต่ไม่มี ผ้ ูถื อหุ้นเสนอชื่ อ บุคคลหรื อ วาระการประชุม เข้ า มายังบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ ย วกั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประจํ า ปี 2562 เพื่ อ ประโยชน์ สูง สุด ในการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ และเสนอให้ นายปรี ชา บุณยกิดา ซึ่งครบกําหนดต้ องออก
จากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
เป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และเป็ นผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่ เ หมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง
จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ
การดารงตาแหน่ ง กรรมการผผู้บริหาร ในกิจการอื่น
 กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน :
มี จํานวน 1 บริ ษัท
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
มี จํานวน 1 บริ ษัท
- กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
บริ ษัท ขนส่งภาคอีสาน 2559 จํากัด
- กรรมการบริษัท
บริ ษัท สํานักงานกฎหมายและการบัญชี เอส.พี.ที.เทรด จํากัด
- กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
บริ ษัท ยิ่งถาวร อพาร์ ทเมนท์ จํากัด
- กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
บริ ษัท ยิ่งถาวรปิ โตรเลียม จํากัด
 กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความ :
- ไม่มี ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่
บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
:
- ไม่มี กับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
 ความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ/บริ ษัท- :
- ไม่มี ย่อย/บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั
หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
จานวนการถือหุ้นในบริษัท

:

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการ :
- ไม่เป็ น บริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง
หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
o ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น :
- ไม่เป็ น ผู้สอบบัญชีหรื อที่ปรึกษาทางกฎหมาย
o ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มี :
- ไม่มี นัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถ
ทําหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ/ระบุขนาดรายการ (ถ้ ามี)
การเข้ าร่ วมประชุมประจาปี
:
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
o

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

ประวัตขิ องกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
วันเดือนปี เกิด
สัญชาติ
ที่อยู่

:
:
:
:
:

ตาแหน่ งในบริษัทฯ

:

ประเภทกรรมการที่เสนอ

:

ปี ที่เริ่มรับตาแหน่ งกรรมการ
ปี ที่ได้ รับการเลือกตัง้ ล่ าสุด
การศึกษา

:
:
:

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ :
ประวัติการทางาน

:

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์
40 ปี
17 กุมภาพันธ์ 2522
ไทย
189/14 หมูท่ ี่ 1 ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210
กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หาร (กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม)
ดํารงตําแหน่งกรรมการตังแต่
้ วนั ที่ 7 พฤษภาคม 2556 ถึงปั จจุบนั รวม 4 ปี 11
เดือน โดยหากได้ รับเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี ้
รวมเป็ นเวลา 7 ปี 11 เดือน
พ.ศ. 2556 (วันที่ 7 พฤษภาคม 2556)
วันที่ 30 เมษายน 2559
- Bachelor of Arts, Major International Relations,
Bond University, Australia
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรกลยุทธ์การบริ หารธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น123/2016
2561 – ปั จจุบนั กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) กรรมการสรรหาและ
กํ า หนดค่ า ตอบแทน ประธานกรรมการบริ ห าร ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
2559 – 2561
กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) กรรมการสรรหาและ
กํ า หนดค่ า ตอบแทน ประธานกรรมการบริ ห าร ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การ (รักษาการ)
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
2556 – 2559

กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด
2561 – ปั จจุบนั กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
บริ ษัท ยูไนเต็ดแลนด์ จํากัด
2557 – ปั จจุบนั กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
บริ ษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จํากัด
บริ ษัท เจเคเอ็น นิวส์ จํากัด
บริ ษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด
บริ ษัท เจเคเอ็น รี เวอร์ คิง คอมเพล็กซ์ จํากัด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

จานวนการถือหุ้นในบริษัท

:

บริ ษัท เจเคเอ็น คอนเนคท์ จํากัด
บริ ษัท เจเคเอ็น คอฟฟี่ จํากัด
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล โฮลดิ ้ง จํากัด
บริ ษัท เจเคเอ็น เบเน่ จํากัด
2556 – ปั จจุบนั กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
บริ ษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด
บริ ษัท บนฟ้ าสถาพร จํากัด
บริ ษัท เจเคเอ็น เอนเนอร์ จี จํากัด
2554 – ปั จจุบนั กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
บริ ษัท อชิแก๊ ส จํากัด
บริ ษัท เจเคเอ็น ลีฟวิง่ เน็ทเวิร์ค จํากัด
2552 – ปั จจุบนั กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
บริ ษัท แอนดรูว์ บิลดิ ้ง จํากัด
2548 – ปั จจุบนั กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
บริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ ค จํากัด
345,700,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 64.02 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
(รวมการถือหุ้นของบริ ษัท มีเดีย คิงส์ จํากัด)
(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- ไม่มีประวัติการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้
กระทําโดยทุจริ ต
- ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริ ษัทฯ
ในรอบปี ที่ผา่ นมา
วิธีการสรรหา
:
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศบนเว็บไซด์นกั ลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯ เพื่อเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท และ
การเสนอวาระการประชุม สําหรั บ การประชุมสามัญประจํ าปี 2562 เป็ นการ
ล่ว งหน้ า แต่ไม่ มี ผ้ ูถื อหุ้นเสนอชื่ อ บุคคลหรื อ วาระการประชุม เข้ า มายังบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มี ส่ว นได้
ส่วนเสีย จึงพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริ ษัท ประจําปี
2562 เพื่อประโยชน์สงู สุดในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และเสนอให้ นายจักรพงษ์
จัก ราจุ ฑ าธิ บ ดิ์ ซึ่ ง ครบกํ า หนดต้ อ งออกจากตํ า แหน่ง ตามวาระกลับ เข้ า ดํ า รง
ตํา แหน่ง กรรมการต่อ อีก วาระหนึ่ง เนื่ อ งจาก เป็ นผู้มี คุณ สมบัติ ครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับตําแหน่ง จึงเห็ นสมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทฯ
การดารงตาแหน่ ง กรรมการผผู้บริหาร ในกิจการอื่น
 กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน :
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
มี จํานวน 16 บริ ษัท
คุณสมบัติต้องห้ าม

:

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

 กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความ :

ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่
บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
การเข้ าร่ วมประชุมประจาปี

:

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
- บริ ษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด (บริ ษัทย่อยของ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย)
- บริ ษัท เจเคเอ็น นิวส์ จํากัด (บริษัทย่อยของ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย)
- บริ ษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด (บริ ษัทย่อยของ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย)
- บริ ษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จํากัด (บริ ษัทย่อยของ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย)
- บริ ษัท ยูไนเต็ดแลนด์ จํากัด
- บริ ษัท เจเคเอ็น รี เวอร์ คิง คอมเพล็กซ์ จํากัด
- บริ ษัท เจเคเอ็น คอนเนคท์ จํากัด
- บริ ษัท เจเคเอ็น คอฟฟี่ จํากัด
- บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล โฮลดิ ้ง จํากัด
- บริ ษัท เจเคเอ็น เบเน่ จํากัด
- บริ ษัท บนฟ้ าสถาพร จํากัด
- บริ ษัท เจเคเอ็น เอนเนอร์ จี จํากัด
- บริ ษัท อชิแก๊ ส จํากัด
- บริ ษัท เจเคเอ็น ลีฟวิง่ เน็ทเวิร์ค จํากัด
- บริ ษัท แอนดรูว์ บิลดิ ้ง จํากัด
- บริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ ค จํากัด
- ไม่มี -

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
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1
1
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

ประวัตขิ องกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
วันเดือนปี เกิด
สัญชาติ
ที่อยู่

:
:
:
:
:

ตาแหน่ งในบริษัทฯ

:

ประเภทกรรมการที่เสนอ

:

ปี ที่เริ่มรับตาแหน่ งกรรมการ
ปี ที่ได้ รับการเลือกตัง้ ล่ าสุด
การศึกษา

:
:
:

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ :
ประวัติการทางาน

:

จานวนการถือหุ้นในบริษัท

:

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

นางสาวพิมพ์ อุมา จักราจุฑาธิบดิ์
38 ปี
12 กันยายน 2524
ไทย
189/14 หมูท่ ี่ 1 ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) กรรมการบริ หาร และรองกรรมการผู้จดั การ
สายงานบริ หาร
กรรมการบริ หาร (กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม)
ดํารงตําแหน่งกรรมการตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ถึงปั จจุบนั รวม3 ปี
5 เดือน โดยหากได้ รับเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี ้
รวมเป็ นเวลา 6 ปี 5 เดือน
พ.ศ. 2558 (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558)
วันที่ 10 มีนาคม 2560
Bachelor of Arts, Major Mass Communication
Bond University, Australia
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2559 - ปั จจุบนั กรรมการ กรรมการบริ หาร และ รองกรรมการผู้จดั การสายงาน
บริ หาร
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
2558 - 2559
กรรมการ กรรมการบริ หาร และรองกรรมการผู้จดั การสายงาน
บริ หาร
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด
2559 – ปั จจุบนั กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
บริ ษัท เบเน่ บางแค จํากัด
2557 – ปั จจุบนั กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
บริ ษัท เจเคเอ็น คอนเนคท์ จํากัด
บริ ษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด
บริ ษัท เจเคเอ็น นิวส์ จํากัด
บริ ษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จํากัด
2556 – ปั จจุบนั กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
บริ ษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด
19,000,0000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.52 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

ไม่มีประวัติการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้
กระทําโดยทุจริ ต
- ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กั บบริ ษัทฯ
ในรอบปี ที่ผา่ นมา
วิธีการสรรหา
:
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศบนเว็บไซด์นกั ลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯ เพื่อเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท และ
การเสนอวาระการประชุม สําหรั บ การประชุมสามัญประจํ าปี 2562 เป็ นการ
ล่ว งหน้ า แต่ไม่มี ผ้ ูถื อหุ้นเสนอชื่ อ บุคคลหรื อ วาระการประชุม เข้ า มายังบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่า ตอบแทน จึง พิจ ารณาถึง ความเหมาะสม
เกี่ยวกับคณะกรรมการบริ ษัท ประจําปี 2562 เพื่อประโยชน์สงู สุดในการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ และเสนอให้ นางสาวพิมพ์อมุ า จักราจุฑาธิ บดิ์ ซึ่งครบกําหนดต้ อง
ออกจากตํ า แหน่ ง ตามวาระกลับ เข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ง กรรมการต่อ อี ก วาระหนึ่ ง
เนื่องจาก เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับตําแหน่ง
จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ
การดารงตาแหน่ ง กรรมการผผู้บริหาร ในกิจการอื่น
 กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน :
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
มี จํานวน 6 บริ ษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
คุณสมบัติต้องห้ าม

:

-

 กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความ :

บริ ษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด (บริ ษัทย่อยของ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย)
บริ ษัท เจเคเอ็น นิวส์ จํากัด (บริษัทย่อยของ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย)
บริ ษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด (บริ ษัทย่อยของ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย)
บริ ษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จํากัด (บริ ษัทย่อยของ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย)
บริ ษัท เบเน่ บางแค จํากัด
บริ ษัท เจเคเอ็น คอนเนคท์ จํากัด

- ไม่มี -

ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่
บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
การเข้ าร่ วมประชุมประจาปี

:

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
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1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้
1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้
6 ครัง้ จากทังหมด
้
6 ครัง้

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

