หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่ วงหน้ าก่ อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562
1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็ นแนวปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้น
สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตามเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด
2. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่จะเสนอวาระการประชุมต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้
2.2 มีสดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ดังนี ้
2.2.1 ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 4 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ ทัง้ หมดของบริ ษัทฯ
ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรื อ
2.2 2 ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ
3. การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(2) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแล
บริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
(3) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
(4) เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(5) เรื่ องที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว
(6) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อเอกสารไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
หรื อไม่สามารถติดต่อได้
(7) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามที่กาหนด

4. ขัน้ ตอนในการพิจารณา
4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ต้ องจัดทาหนังสือเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม อย่าง
ไม่เป็ นทางการต่อคณะกรรมการ ทางโทรสารที่หมายเลข 0-2482-2275 หรื อทาง Internet ที่ E-Mail Address ของนัก
ลงทุนสัมพันธ์ : ir@jknglobal.com โดยใช้ เอกสาร “แบบขอเสนอเรื ่ องเพื อ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า” ก่อนส่งต้ นฉบับที่ได้ กรอกรายละเอียดไว้ อย่างครบถ้ วน และลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐานแล้ ว พร้ อมเอกสาร
ประกอบตามข้ อ 4.2 มายังบริ ษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยบริ ษัทฯ จะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็ น
สาคัญ ตามที่อยู่ดงั นี ้
เลขานุการบริ ษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 45/14 หมูท่ ี่ 1 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา
ตาบลทรงคนอง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
4.2 เอกสารประกอบ
4.2.1 หลักฐานการถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 2 ได้ แก่
ก. กรณีเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวและเป็ นบุคคลธรรมดา ให้ แนบ
- เอกสารรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อเอกสารที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ข. กรณีเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวและเป็ นนิติบคุ คล ให้ แนบ
- สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม ซึง่ เป็ นผู้ลงชื่อใน “แบบขอเสนอเรื ่ องเพื อ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นล่วงหน้า”
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ค. กรณีเป็ นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน
- ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบขอเสนอเรื ่ องเพื ่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นล่ วงหน้า” ให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
- ผู้ถือหุ้นรายที่สองเป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลใน “แบบขอเสนอเรื ่ องเพื ่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ื อหุน้ ล่วงหน้า” ให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ ยกเว้ นข้ อ 3 และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
- รวบรวมเอกสารทังหมดเป็
้
นชุดเดียวส่งบริ ษัท
4.2.2 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)

4.3 เลขานุการบริ ษัทจะส่งเรื่ องที่ได้ รับการเสนอจากผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติและมีเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้ องครบถ้ วน ถูกต้ องและมีข้อมูลเพียงพอ รวมถึงจัดส่งให้ บริ ษัทฯ ทันตามระยะเวลาที่กาหนด ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณา
4.4 เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัท พิ จารณาแล้ วเห็นว่า เหมาะสม จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็ นเรื่ องเสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้ อมความเห็นของ
กรรมการบริ ษัท
4.5 เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัท ไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ พร้ อม
ทังชี
้ ้แจงเหตุผลผ่านทางช่องทาง Website ของบริ ษัทที่ www.jknglobal.com ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ภายในเดือนมีนาคม 2562 รวมทังแจ้
้ งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ ในวันประชุม

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นล่ วงหน้ า
1. ข้ อมูลทั่วไปของผู้ถอื หุ้น
ชื่อ – นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ) : ______________________________________________________
ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่ติดต่ อได้ :
เลขที่ _______________________________________หมูบ่ ้ าน / อาคาร _________________________________________
หมูท่ ี่ _______________________________________ ตรอก / ซอย ____________________________________________
ถนน _______________________________________ ตาบล / แขวง ___________________________________________
อาเภอ / เขต _________________________________ จังหวัด ________________________________________________
รหัสไปรษณีย์ ________________________________ประเทศ _______________________________________________
โทรศัพท์ ____________________________________ โทรสาร ________________________________________________
E-mail Address ______________________________
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ : (กรณีบคุ คลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยให้ ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ ในต่างประเทศ)_ _______________________
___________________________________________________________________________________________________
2. จานวนหุ้นที่ถอื ครอง : _______________________________________________________________________________
3. เรื่องที่เสนอ : _______________________________________________________________________________________
วัตถุประสงค์ :
[ ] เพื่อพิจารณา
[ ] เพื่อทราบ
รายละเอียด : _______________________________________________________________________________________
[ ] มีเอกสารประกอบ
[ ] ไม่มีเอกสารประกอบ
4. เอกสารหลักฐานที่ผ้ ถู อื หุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบขอเสนอเรื่อง
4.1 หลักฐานการถือหุ้น ที่แสดงได้ ว่าจานวนหุ้น และ ระยะเวลาการถือครองหุ้น เป็ นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรื อ สาเนาใบหุ้นที่ ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
[ ] ได้ แนบหลักฐานการถือหุ้น
[ ] ไม่ได้ แนบหลักฐานการถือหุ้น
4.2 หลักฐานแสดงตน ได้ แก่ กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสาเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล และ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบขอเสนอนี ้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
[ ] ได้ แนบหลักฐานแสดงตน
[ ] ไม่ได้ แนบหลักฐานแสดงตน
5. คารับรอง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมถูกต้ องครบถ้ วน และ ยินยอมให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูล
หรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ ___________________________ ผู้ถือหุ้น
(___________________________)
วันที่ _____________________________

