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เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
2. รายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายนามและประวัติ ข องบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ เข้ าดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการแทนกรรมการที่
ครบกําหนดต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. รายละเอียดค่าตอบแทนและค่าเบี ้ยประชุมสําหรับกรรมการประจําปี 2562 และโบนัสกรรมการ
6. ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
7. รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2562
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก และ แบบ ข) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด
9. ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบ
ฉันทะ)
10. เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม และขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุม
11. ข้ อบังคับบริ ษัทฯ เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ
ห้ องสุรศักดิ์ 2- 3 ชัน้ 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 ได้ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายในระยะเวลากําหนด
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 มีความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องคัดค้ าน ทักท้ วง หรื อโต้ แย้ ง จึงเห็น สมควรเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2562 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจาปี และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กําหนดให้ คณะกรรมการต้ องจัดส่งรายงานประจําปี ให้ กบั ผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือเชิญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

2

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

ประชุม โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานประจําปี และผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2561 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้ องครบถ้ วนตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทฯ ได้
สรุปผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2561 ไว้ ในรายงานประจําปี 2561 ซึ่งส่งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม เป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นควรนําเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี
2562 ได้ รับทราบรายงานประจําปี และผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การลงมติ วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน มาตรา 112 ซึง่ กําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มี
การจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชี (สิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ) ของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ บริ ษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินของ
บริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วให้ ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินประจํ าปี 2561 ของบริ ษัทฯ ได้ จัดทําตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป จึงเเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ
สําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลประกอบการประจาปี 2561 และการจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการ ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง และภายหลังหักเงินสํารองต่างๆ
ทังนี
้ ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลขึ ้นอยู่กบั แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้ อจํากัดตามที่กําหนดไว้ ในสัญญากู้ยืมเงินหรื อสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวน
และแก้ ไขนโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั นผลเป็ นครั ง้ คราว เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามแผนการเติ บ โตทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ในอนาคต
ความต้ องการใช้ เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปั จจัยด้ านอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไร
สะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ อาจพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลประจําปี ของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถื อหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่า บริ ษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนันได้
้
แล้ วให้ รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และข้ อ 54 และ 55 แห่งข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดว่าห้ ามมิ
ให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรซึ่งรวมถึงกําไรสะสม ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิ
ให้ จ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลให้ แบ่งจ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่า ยเงินปั นผลต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น และบริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

สําหรับการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2561 นัน้ บริ ษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปั นผลในรู ปของเงินสด
ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท หรื อเป็ นเงินจํานวน 91,800,000 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผล 41.23% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง และภายหลังหักเงินสํารองต่างๆ ซึ่งเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ โดยมีข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กําไรสุทธิ/1 (บาท)
2. จํานวนหุ้นทีจ่ ่ายเงินปั นผลประจําปี (หุ้น)

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2560 (ปี ที่ผ่านมา)

222,627,598.00

187,982,604.00

540,000,000

0

0.17

0.00

91,800,000.00
41.23%
เป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ

0.00
0.00%

3. เงินปั นผลประจําปี (บาท: หุ้น)
4. จํานวนเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ/1

หมายเหตุ

/1

เป็ นกําไรสุทธิที่ใช้ ในการคํานวณเพื่อจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
(กําไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึ ้นจริง และ
ภายหลังหักเงินสํารองต่างๆ)

นอกจากนี ้ ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมจํานวน 227,682,177 บาท และจากงบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษัทฯ จํานวน 231,533,026 บาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวน
11,576,651 บาท หรื อคิดเป็ นจํ านวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกํ าไรสุทธิ ประจํ าปี ตามที่กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
กําหนดไว้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณา
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2561 และการจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย มีรายละเอียด
ดังนี ้
1. จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากกําไรสุทธิหลัง
หักภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง และภายหลังหักเงินสํารองต่างๆ ใน
อัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 และกําหนดให้ วนั อังคารที่ 19 มีนาคม
2562 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date)
2. บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวน 11,576,651 บาท หรื อ
คิดเป็ นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี ตามที่กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดไว้
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุม รวมถึง
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ง้ เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 12 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเข้ ามายังบริ ษัทฯ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย จึงได้ พิจารณาถึงความ
เหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ประจําปี 2562 โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ทังนี
้ เ้ พื่อให้
เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 20 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปี ทุก
ครัง้ ให้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั สลากกัน
ว่าผู้ใดจะออกส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง ทังนี
้ ้ กรรมการที่ออกตามวาระ
นันอาจได้
้
รับเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ นนั ้ สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่
ชื่อ
นายปรี ชา บุณยกิดา
นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์
นางสาวพิมพ์อมุ า จัราจุฑาธิบดิ์

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน และประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

ซึง่ กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ เลือกตังบุ
้ คคลทัง้ 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทฯ อีกวาระหนึง่ โดยรายนามและประวัติของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
สําหรับนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นไปตามกรอบขันตํ
้ ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน กลต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย พิ จ ารณาตามข้ อ เสนอ
ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอแล้ ว มีความเห็นว่า บุคคลทัง้ 3 ท่านเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดยตลอด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งที่ผ่านมา สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดี และมีประสบการณ์ ในการทํางานที่เหมาะสมกับ
ตําแหน่ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 พิจารณาเลือกตัง้ 1) นายปรี ชา บุณยกิดา 2) นายจักรพงษ์
จักราจุฑาธิบดิ์ 3) นางสาวพิมพ์อมุ า จักราจุฑาธิบดิ์ ซึ่งเป็ นกรรมการที่ครบกําหนดต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ ารับ
ตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและค่ าเบีย้ ประชุมสาหรั บกรรมการประจาปี 2562 และโบนั ส
กรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2562 และโบนัสกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 และ 6 ตามลําดับ โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมทังทางด้
้
านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้ สอดคล้ องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของ
ธุรกิจ ผลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ตลอดจนภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยได้ รายงานผล
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 ในรายงานประจําปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ได้ มีการกลัน่ กรองกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และความ
จําเป็ นต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
และค่าเบี ้ยประชุมสําหรับกรรมการ ประจําปี 2562 และโบนัสกรรมการ
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชน บัญญัติว่าให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
คนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ างหรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท ฯ ดังนัน้
จึงต้ องมีการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ใหม่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทังในเรื
้ ่ องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทํางาน และความ
เหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้ นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้ แต่งตัง้ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4958 และ/หรื อ นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรื อ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเป็ นสํานักงานที่มีความเชี่ยวชาญมีมาตรฐานในการทํางานที่ดี และ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีเสมอมา เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่สง่ มาด้ วย 7
ทังนี
้ ้ กําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทฯ
และงบการเงินรวมเป็ นเงินจํานวน 2,340,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน 70,000 บาท ทังนี
้ ้จํานวนเงินดังกล่าวยังไม่
รวมค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์/ค่าเดินทางในการปฏิบตั ิงาน/ค่าที่พกั เป็ นต้ น และยังไม่รวมค่าบริ การอื่น
(Non-Audit Services Fee) ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบรวมกิจการ หรื อปริ มาณงานที่เกิดขึ ้นจริ งใน
ระหว่างปี หรื อการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณากลัน่ กรอง
การเลือกผู้สอบบัญชี และกํ าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ ว จึง เห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2561
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรื อ นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรื อ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี งบการเงินประจําปี
2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทฯ และงบการเงินรวมเป็ นเงินจํานวน 2,340,000 บาท ซึง่ สูงกว่าปี 2561 เป็ น
จํานวนเงิน 70,000 บาท ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
อนึง่ คณะกรรมการของบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัท ได้ พิจารณาเลือกบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (บริ ษัทผู้สอบบัญชี
รายเดียวกัน) เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีประจําปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จํานวน 4 บริ ษัท
รวมเป็ นเงินจํานวน 830,000 บาท ซึง่ สูงกว่าปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน 100,000 บาท
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดให้
“ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่
กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น สมควรบรรจุว าระนี เ้ พื่ อ เปิ ดโอกาสแก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ที่ ป ระสงค์ จ ะเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนดไว้ ในการประชุมครัง้ นี ้
ทังนี
้ ้จากการที่บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มเติมวาระการประชุมได้ ทาง www.jknglobal.com
นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
ข้ างต้ น โดยบริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ณ สถานที่ประชุมในวันประชุม ได้ ตงแต่
ั้
เวลา 13.00 น. เป็ นต้ นไป
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ฉบับนี ้ รวมถึง รายงานประจําปี 2561 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมครัง้ นี ้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.jknglobal.com) ตังแต่
้ วนั จันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง กรุ ณานําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ า
ประชุมด้ วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอก
ข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. เท่านัน)
้ ตามแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่สง่
มาด้ วย 8 พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้ อมแนบเอกสารหรื อหลักฐาน แสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้ าร่วมประชุม และนํามามอบให้ ที่ประชุมก่อนเริ่ มการประชุม ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการประชุม บริ ษัทฯ ใคร่ขอความ
ร่ ว มมื อ จากท่า นโปรดกรุ ณ าส่งหนัง สือ มอบฉัน ทะมายัง บริ ษั ทฯ เป็ นการล่ว งหน้ า ภายในวัน ศุก ร์ ที่ 19 เมษายน 2562 ด้ ว ย
จักขอบพระคุณยิ่ง
ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
สามารถใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั้
ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ
ติดต่อขอรับได้ ที่เลขานุการบริ ษัท หรื อดาวน์โหลดแบบฟอร์ มจากเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ ได้ ที่ www.jknglobal.com)
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ขอแนะนําให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียดชัดเจนตายตัว
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น ทางบริ ษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ได้ แก่ 1) พลเรื อเอกอภิชาติ เพ็งศรี ทอง 2) นายสุรชัย ชมภูไพสร 3) นายปรี ชา บุณยกิดา
(รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9)
บริ ษัทฯ ใคร่ขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ โปรดทราบและปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กําหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10) และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการ
ลงทะเบียน ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งพิมพ์บาร์ โค้ ดไว้ แล้ ว มาแสดงเพื่อยืนยันตนใน
การเข้ าร่วมประชุมด้ วย
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นอกจากนี ้ เพื่อให้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทังเป็
้ นการรักษาสิทธิของท่าน หากท่านมี
คําถามที่ต้องการให้ กรรมการ หรื อกรรมการชุดย่อย ชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอในครัง้ นี ้ สามารถส่งคําถามเป็ นการ
ล่วงหน้ าได้ ที่ เ ลขานุก ารบริ ษั ท ได้ ท างเว็บ ไซต์ ของบริ ษั ทฯ (www.jknglobal.com) หรื อทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน มายัง บริ ษั ท
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา หมูท่ ี่ 1 ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210 หรื อทาง E-Mail Address : ir@jknglobal.com ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
อนึ่ง ตามที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งรายงานประจําปี 2561 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) มาพร้ อมจดหมายฉบับนี ้
แล้ ว อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจําปี เป็ นแบบรูปเล่ม กรุ ณาติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทร.
0-2482-2273-4 ต่อ 20 หรื อ ir@jknglobal.com
ขอแสดงความนับถือ

(พลเรื อเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)
ประธานกรรมการ
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