สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10

เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง
เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
กรณีมาประชุมด้ วยตนเอง :
 หนังสือที่มีบาร์ โค้ ดที่บริ ษัทฯ จัดส่งมาให้ พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
 ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อ
หนังสือเดินทาง
กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม :
 หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัด ประชุมซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่ อ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของ ผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องด้ วย
 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของ ผู้รับมอบฉั นทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องด้ วย
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง :
 หนังสือที่มีบาร์ โค้ ดที่บริ ษัทฯ จัดส่งมาให้ พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
 สําเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของ ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องด้ วย
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล และมีข้อ ความ
แสดง ให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม :
 หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุมซึง่ ได้ กรอกข้ อมูลถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้
มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบคุ คลซึง่ ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้ อมประทับตราสําคัญ
ของนิติบคุ คลนัน้ (ถ้ ามี)
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิตบ
ิ คุ คล และมีข้อความแสดง
ให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
 สําเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของ ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องด้ วย
 สําเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของ ผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุเช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องด้ วย
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลที่จัดตัง้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
โปรดเตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณี ผ้ ถู ื อหุ้นเป็ นนิติบุคคล โดยเอกสาร
แสดงตนให้ ใช้ เอกสารต่อไปนี ้
 สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบคุ คลหรื อผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
 สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุ คลนัน้ โดยจะต้ องมีรายละเอียดชื่อนิติ
บุคคลผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไขหรื อข้ อจํากัดในการลงลายมือชื่อ
 เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ แู ทนนิติบคุ คลนัน้
รับรองความถูกต้ องของคําแปล
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ และแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล
 หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึง่ เป็ นหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน และ แบบ ข ตามที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ไดยกําหนดไว้ ซงึ่ เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
ตายตัว เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ ว่าจะมอบฉันทะให้ บุคคลหรื อจะมอบ
ฉันทะให้ กรรมการบริ ษัทฯ รายใดรายหนึง่ ที่รายละเอียดข้ อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจระบุ
ชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผ้ รู ับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้
ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้ าประชุมแทนได้
(2) ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและ
มีผลผูกพันตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ อํานวยความสะดวกในการจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน
เข้ าร่วมประชุม
(3) กรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “นักลงทุนสัมพันธ์ ” ภายในวันวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 เพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบเอกสารทันเวลาก่อนเริ่ มการประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริ ษัทฯ จํานวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนันไม่
้ สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
อนึง่ บริ ษัทฯ จัดให้ มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ) เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทาง
www.jknglobal.com
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ่ มรั บลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ ง หรื อ
ตังแต่
้ เวลา 13.00 น. เป็ นต้ นไป ห้ องสุรศักดิ์ 2- 3 ชัน้ 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผยโดยให้ นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะ ต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วยไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1
ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั น้ การ
ลงคะแนนเสียง ของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั น้ ไม่ถกู ต้ อง
และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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2.2
หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงคะแนน แทนได้ ตามที่เห็นสมควร
3. ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม และเพื่อให้ การดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่างเรี ยบร้ อยและ
รวดเร็ ว หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ โปรดยกมือและส่งใบลงคะแนนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่เพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ทําการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรื อเห็นด้ วย
ตามมติที่นําเสนอ
4. เจ้ าหน้ าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ ระบบบาร์ โค้ ด สแกนแถบบาร์ โค้ ดบนใบลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว
ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ ที่ประชุมรับทราบต่อไป
เว้ นแต่กรณีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ แสดงเจตนาในเรื่ องของการลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
มาแล้ ว บริ ษัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าวทุกประการ ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทฯ จะนําเสียงที่
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง แยกออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย
5. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีใบลงคะแนน ประสงค์จะไม่อยู่ในห้ องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้ องการรักษา
สิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนันๆ
้ ขอให้ ลงคะแนนในใบลงคะแนนวาระนันๆ
้ และมอบให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ที่หน้ าประตูด้วย
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนันๆ
้ หากไม่ได้ มอบไว้ บริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้
รวมทังวาระที
้
่เหลืออยูท่ งหมด
ั้
6. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นหรื อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ได้
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ ว ขอให้ แจ้ งต่อที่ประชุมก่อนว่า
เป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ จากนันกรุ
้ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุล ก่อนการซักถาม หรื อแสดงความเห็น ด้ วยทุกครัง้
อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้ วยในแต่ละวาระ ขอให้ สง่ ใบลงคะแนนก่อนออกจากห้ องประชุม เพื่อให้
ฝ่ ายจัดการประชุมเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สําหรับวาระการเลือกตัง้ กรรมการตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 19 กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
1. ในการเลือกตัง้ กรรมการให้ ใช้ วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เลือกตั ง้
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทําให้ เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั ง้
ในครัง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ข้ าดเพื่อให้ ได้ จํานวนกรรมการที่จะ เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
3. สําหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ เพื่อให้
สอดคล้ องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจํ าปี ของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน และ
สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) ที่ต้องการให้ มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนทุกใบ ดั งนัน้
เพื่อให้ จํานวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริ ษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชัว่ คราวเมื่อเริ่ มวาระนี ้ และขณะที่มีการนับ
คะแนนจากใบลงคะแนนในห้ องประชุม บริ ษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนเห็นด้ วยทังหมดของวาระนี
้
้ในห้ องประชุม เพื่อรวบรวมไว้
ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และวาระนี ้จะเป็ นการลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ท่ ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.
ผู้ถือหุ้น
บริ ษัท.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

มาด้ วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ ะลงทะเบียน มาด้ วยตนเอง

เริ่ มเวลา 13.00 น.

โต๊ ะลงทะเบียน ผู้รับมอบฉันทะ
ตรวจสอบข้ อมูลหนังสือมอบฉันทะ
แสดงหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัว
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจําตัว
พร้ อมแบบฟอร์ มลงทะเบียน

ลงนามในเอกสารลงทะเบียน
รับใบลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม
(เวลา 14.30 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุม
และเรี ยกลงคะแนนแต่ละวาระตามลําดับ
กรณีมีผ้ ตู ้ องการออกเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระใดๆ
กรุ ณากรอกใบลงคะแนนและยกมือเพื่อส่งใบลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่
เจ้ าหน้ าที่เก็บใบลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
และสรุ ปผลคะแนน
ประธานหรื อผู้ได้ รับมอบหมาย
กล่าวสรุ ปผลคะแนนต่อที่ประชุม
**กรุ ณาส่ งใบลงคะแนนทุกวาระคืนให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิน้ การประชุม**
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