สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3

รายนามและประวัติของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ทีค่ รบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอ
ตําแหน่งในบริษทั ฯ

:
:
:
:
:

ความเชีย่ วชาญ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ

:
:

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

:

ประวัตกิ ารศึกษา และการอบรม

:

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ :

ประวัติการทํางาน

:

จํานวนการถือหุ้นในบริษัทฯ

:

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565

นายสุรชัย ชมภูไพสร
61 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ด้านการตรวจสอบ บัญชี การบริหารความเสี่ยง
- วาระที่ 1
14 พฤศจิกายน 2558 – 30 เมษายน 2559
- วาระที่ 2
30 เมษายน 2559 – 25 เมษายน 2561
- วาระที่ 3
25 เมษายน 2561 – 17 เมษายน 2563
- วาระที่ 4
17 เมษายน 2563 – ปั จจุบนั
- วาระที่ 5
ได้รบั การเสนอชื่อให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
6 ปี 5 เดือน (นับถึงวันประชุมผูถ้ ือหุน้ )
9 ปี 5 เดือน (รวมระยะเวลาที่จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระ)
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 52/2006
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ 8/2019
2563 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
2559 - 2563
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
2558 - 2559
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด
2548 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ที.ซี.เจ.เอเซีย จํากัด (มหาชน)
2540 – ปั จจุบนั กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
บริษัท สํานักงาน พี.บี.เอส จํากัด
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

- ไม่มีประวัติการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้
กระทําโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปี ท่ผี ่านมา
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืน่
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน :
มี จํานวน 1 บริษัท
2548 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จํากัด (มหาชน)
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน :
มี จํานวน 1 บริษัท
2540 – ปั จจุบนั กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
บริษัท สํานักงาน พี.บี.เอส จํากัด
 กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความ :
- ไม่มี ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
:
- ไม่มี กับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 ความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ/บริษทั - :
- ไม่มี ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั
หรือในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
o กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ :
- ไม่เป็ น บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา
o ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น
:
- ไม่เป็ น ผูส้ อบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย
o ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี
:
- ไม่มี นัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถ
ทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ/ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ :
บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคล
ที่มีคณ
ุ สมบัติท่เี หมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระการ
ประชุมสําหรับการประชุมสามัญประจําปี 2565 เป็ นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้
เสนอชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทโดยไม่
รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายสุรชัย ชมภูไพสร เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
การเป็ น กรรมการอิ ส ระครบถ้ว นตามที่ ก ฎหมายกํา หนด ตลอดจนมี ความรู ้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ การบัญชี
บริห ารความเสี่ ย ง สามารถส่ งเสริม การปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการบริษั ท
รวมถึงความเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความจําเป็ นเสนอชื่อนายสุรชัย
ชมภูไพสร กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง แม้จะมีการดํารง
ตําแหน่งจนครบวาระเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นควรเสนอให้ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกต้ัง
เป็ นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
คุณสมบัติต้องห้าม

:

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

:

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565

เข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

23

1 ครัง้
8 ครัง้
6 ครัง้
3 ครัง้

จากทัง้ หมด
จากทัง้ หมด
จากทัง้ หมด
จากทัง้ หมด

1 ครัง้
8 ครัง้
6 ครัง้
3 ครัง้

4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

รายนามและประวัติของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ทีค่ รบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอ
ตําแหน่งในบริษทั ฯ

:
:
:
:
:

ความเชีย่ วชาญ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ

:
:

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

:

ประวัตกิ ารศึกษา และการอบรม

:

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ :
ประวัตกิ ารทํางาน

:

จํานวนการถือหุ้นในบริษัทฯ

:

คุณสมบัติต้องห้าม

:

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565

นายปรีชา บุณยกิดา
60 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ด้านกฎหมาย บัญชี การบริหารความเสี่ยง
- วาระที่ 1
14 พฤศจิกายน 2558 – 10 เมษายน 2560
- วาระที่ 2
10 เมษายน 2560 – 26 เมษายน 2562
- วาระที่ 3
26 เมษายน 2562 – ปั จจุบนั
- วาระที่ 4
ได้รบั การเสนอชื่อให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
6 ปี 5 เดือน (นับถึงวันประชุมผูถ้ ือหุน้ )
9 ปี 5 เดือน (รวมระยะเวลาที่จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระ)
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 8/2004
2559 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
2558 - 2559
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด
2557 – ปั จจุบนั กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
บริษัท ขนส่งภาคอีสาน2559 จํากัด
2546 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้ จํากัด (มหาชน)
2540 - ปั จจุบนั
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
บริษทั ยิ่งถาวร อพาร์ทเมนท์ จํากัด
2538 – ปั จจุบนั กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
บริษัท ยิ่งถาวรปิ โตรเลียม จํากัด
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)
- ไม่มีประวัติการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้
กระทําโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปี ท่ีผ่านมา
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืน่
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน :
มี จํานวน 1 บริษัท
2546 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้ จํากัด (มหาชน)
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
มี จํานวน 3 บริษัท
2557 – ปั จจุบนั กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
บริษัท ขนส่งภาคอีสาน2559 จํากัด
2540 - ปั จจุบนั
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
บริษัท ยิ่งถาวร อพาร์ทเมนท์ จํากัด
2538 – ปั จจุบนั กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
บริษัท ยิ่งถาวรปิ โตรเลียม จํากัด
 กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความ :
- ไม่มี ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
:
- ไม่มี กับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริษัทฯ หรือบริษทั ย่อย
 ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ/บริษทั - :
- ไม่มี ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั
หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
o กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ :
- ไม่เป็ น บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา
o ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น
:
- ไม่เป็ น –
ผูส้ อบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย
o ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี
:
- ไม่มี นัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถ
ทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ/ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ :
บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคล
ที่มีคณ
ุ สมบัติท่เี หมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระการ
ประชุ ม สํา หรับ การประชุ ม สามั ญ ประจํา ปี 2565 เป็ นการล่ ว งหน้า แต่ ไ ม่ มี
ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการบริษทั
โดยไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ พิ จ ารณ าตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปรีชา บุณยกิดา
เป็ นผู้มี คุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ นกรรมการอิ ส ระครบถ้ว นตามที่ ก ฎหมายกํา หนด
ตลอดจนมี ความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ย วชาญ และประสบการณ์ในด้าน
กฎหมาย บั ญ ชี การบริห ารความเสี่ ย ง สามารถส่ งเสริม การปฏิ บัติ ง านของ
คณะกรรมการบริษั ท รวมถึ งความเป็ น ผู้มี คุณ ธรรมและจริย ธรรม จึงมี ค วาม
จําเป็ นเสนอชื่อนายปรีชา บุณยกิดา กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่ออีก
วาระหนึ่ง แม้จะมีการดํารงตําแหน่งจนครบวาระเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นควรเสนอให้
ั นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกต้งเป็

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

:
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เข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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1 ครัง้ จากทัง้ หมด
8 ครัง้ จากทัง้ หมด
6 ครัง้ จากทัง้ หมด
4 ครัง้ จากทัง้ หมด
3 ครัง้ จากทัง้ หมด

1 ครัง้
8 ครัง้
6 ครัง้
4 ครัง้
3 ครัง้

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

รายนามและประวัติของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ทีค่ รบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอ
ตําแหน่งในบริษัทฯ

:
:
:
:
:

ความเชีย่ วชาญ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ

:
:

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

:

ประวัตกิ ารศึกษา และการอบรม

:

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ :
ประวัติการทํางาน

:
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นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์
43 ปี
ไทย
กรรมการที่เป้นผูบ้ ริหาร (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
กรรมการที่เป้นผูบ้ ริหาร (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ด้านการตลาด การเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการคอนเทนต์
- วาระที่ 1
14 พฤศจิกายน 2558 – 30 เมษายน 2559
- วาระที่ 2
30 เมษายน 2559 – 26 เมษายน 2562
- วาระที่ 3
26 เมษายน 2562 – ปั จจุบนั
- วาระที่ 4
ได้รบั การเสนอชือ่ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
6 ปี 5 เดือน (นับถึงวันประชุมผูถ้ ือหุน้ )
9 ปี 5 เดือน (รวมระยะเวลาที่จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระ)
- Bachelor of Arts, Major International Relations,
Bond University, Australia
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 123/2016
2561 – ปั จจุบนั กรรมการ (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม) กรรมการสรรหาและ
กํา หนดค่ า ตอบแทน ประธานกรรมการบริห าร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
2564 – ปั จจุบนั กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
บริษัท ควอตโทร พี จํากัด (บริษัทภายใต้บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
2559 – 2561 กรรมการ (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม) กรรมการสรรหาและ
กํา หนดค่ า ตอบแทน ประธานกรรมการบริห าร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ (รักษาการ)
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
2556 – 2559 กรรมการ (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด
2561 – ปั จจุบนั กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
บริษัท ยูไนเต็ดแลนด์ จํากัด
2557 – ปั จจุบนั กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จํากัด (บริษทั ย่อยของบริษัทฯ)
บริษทั เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท์ จํากัด
บริษัท เจเคเอ็น คอฟฟี่ จํากัด
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิรค์ จํากัด
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

2556 – ปั จจุบนั

กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
บริษัท บนฟ้าสถาพร จํากัด
บริษัท เจเคเอ็น เอนเนอร์จี จํากัด
2554 – ปั จจุบนั กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
บริษัท เจเคเอ็น อชิ จํากัด
บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี ้ จํากัด
2552 – ปั จจุบนั กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
บริษัท แอนดรูว ์ บิลดิง้ จํากัด
2548 – ปั จจุบนั กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากัด
จํานวนการถือหุ้นในบริษัทฯ
:
342,923,173 หุ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 56.45 ของจํา นวนหุ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ทัง้ หมด (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)
คุณสมบัติต้องห้าม
:
- ไม่มีประวัติการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้
กระทําโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
ในรอบปี ท่ผี ่านมา
วิธีการสรรหา
:
บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคล
ที่มีคณ
ุ สมบัติท่เี หมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระการ
ประชุ ม สํา หรับ การประชุ ม สามั ญ ประจํา ปี 2565 เป็ นการล่ ว งหน้า แต่ ไ ม่ มี
ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการบริษทั
โดยไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ พิ จ ารณ าตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมตาม
ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ก ารดํา เนิ น การของบริ ษั ท ฯ แล้ ว เห็ น ว่ า นายจั ก รพงษ์
จักราจุฑาธิบ ดิ์ เป็ นผู้มีคุณ สมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนมี
ความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการตลาด การ
เจรจาต่อรอง การบริหารจัดการคอนเทนต์ สามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงความเป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอ
ั
ให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาเลือกต้งเป็ นกรรมการของบริษัทฯ
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืน่
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน :
- ไม่มี • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
มี จํานวน 15 บริษัท
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
- บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จํากัด (บริษัทย่อยของบริษทั ฯ)
- บริษัท ควอตโทร พี จํากัด (บริษัทภายใต้บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
- บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
- บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จํากัด (บริษทั ย่อยของบริษัทฯ)
- บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
- บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท์ จํากัด
- บริษัท เจเคเอ็น คอฟฟี่ จํากัด
- บริษัท ยูไนเต็ดแลนด์ จํากัด
- บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิรค์ จํากัด
- บริษัท บนฟ้าสถาพร จํากัด
- บริษัท เจเคเอ็น เอนเนอร์จี จํากัด
- บริษัท เจเคเอ็น อชิ จํากัด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
การเข้าร่วมประชุมประจําปี

:
:
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- บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตีจ้ าํ กัด
- บริษัท แอนดรูว ์ บิลดิง้ จํากัด
- บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากัด
- ไม่มี การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
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1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้
3 ครัง้ จากทัง้ หมด 3 ครัง้

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

รายนามและประวัติของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ทีค่ รบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอ
ตําแหน่งในบริษทั ฯ

:
:
:
:
:

ความเชีย่ วชาญ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ

:
:

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

:

ประวัตกิ ารศึกษา และการอบรม

:

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ :
ประวัติการทํางาน

:
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นางพิสมัย ลิขิตอํานวย
51 ปี
ไทย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
และรักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงินและบัญชี
ด้านบัญชี การเงิน
- วาระที่ 1
14 พฤศจิกายน 2558 – 10 มีนาคม 2560
- วาระที่ 2
10 มีนาคม 2560 – 17 เมษายน 2563
- วาระที่ 3
17 เมษายน 2563 – ปั จจุบนั
- วาระที่ 4
ได้รบั การเสนอชื่อให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
6 ปี 5 เดือน (นับถึงวันประชุมผูถ้ ือหุน้ )
9 ปี 5 เดือน (รวมระยะเวลาที่จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระ)
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลั ก สูต ร CFO in Practice รุ่น ที่ 7/2017 สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 122/2015
2564 – ปั จจุบนั กรรมการ (กรรมการผู้มี อ าํ นาจลงนาม) กรรมการบริห าร
กรรมการบริห ารความเสี่ย ง รองกรรมการผู้จัด การอาวุโส
และรัก ษาการรองกรรมการผู้จัด การสายงานการเงิน และ
บัญชี
2564 – ปั จจุบนั กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
บริษัท ไฮ ช็อปปิ ้ง ทีวี จํากัด (บริษัทภายใต้บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ)
บริษทั เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จํากัด (บริษัทย่อยของบริษทั ฯ)
บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
2557 – ปั จจุบนั กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
บริษัท เจเคเอ็น ฟู้ด จํากัด
2556 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
บริษัท บนฟ้าสถาพร จํากัด
2561 - 2564
กรรมการ (กรรมการผู้มี อ าํ นาจลงนาม) กรรมการบริห าร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
2559 - 2561
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงินและบัญชี
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
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2558 – 2559

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสาย
งานการเงินและบัญชี
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด
2557 – 2558
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด
2544 – 2557
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากัด
จํานวนการถือหุ้นในบริษัทฯ
:
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)
คุณสมบัติต้องห้าม
:
- ไม่ มี ป ระวัติ ก ารกระทํา ความผิ ด ทางอาญาในความผิ ด ที่ เกี่ ย วกั บ ทรัพ ย์
ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
ในรอบปี ท่ผี ่านมา
วิธีการสรรหา
:
บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคล
ที่มีคณ
ุ สมบัติท่เี หมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระการ
ประชุ ม สํา หรับ การประชุ ม สามั ญ ประจํา ปี 2565 เป็ นการล่ ว งหน้า แต่ ไ ม่ มี
ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการบริษทั
โดยไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ พิ จ ารณ าตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมตาม
ประโยชน์สงู สุดแก่การดําเนินการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า นางพิสมัย ลิขิตอํานวย
เป็ นผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด ตลอดจนมี ความรู ้
ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการบัญ ชี การเงิ น
สามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษั ท รวมถึงความเป็ นผู้มี
ั นกรรมการ
คุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาเลือกต้งเป็
ของบริษัทฯ
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืน่
 กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน :
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
มี จํานวน 5 บริษทั
2564 – ปั จจุบนั กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
บริษัท ไฮ ช็อปปิ ้ง ทีวี จํากัด (บริษัทภายใต้บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ)
บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
2557 – ปั จจุบนั กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
บริษัท เจเคเอ็น ฟูด้ จํากัด
2556 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
บริษัท บนฟ้าสถาพร จํากัด
 กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความ :
- ไม่มี ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
:
เข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
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สรุ ปข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอืน่ หรือบริษทั /กิจการทีแ่ ข่งขันกับธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่ ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ
ผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อ

บริษทั จดทะเบียน
ลําดับ
ประเภทกรรมการ

นายสุรชัย ชมภูไพสร

1

นายปรีชา บุณยกิดา

1

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์
นางพิสมัย ลิขิตอํานวย

-
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กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ที.ซี.เจ.เอเซีย
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี ้
-
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กิจการอื่นที่ กิจการทีแ่ ข่งขันหรือกิจการอื่น
ไม่ใช่บริษัท ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
จดทะเบียน ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
1

ไม่มี

3

ไม่มี

15
5

ไม่มี
ไม่มี

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

