หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2565
1. วัตถุประสงค์
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่าง
เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็ นแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้สิทธิผู้ถือหุน้
สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ตามเกณฑ์ท่บี ริษัทฯ กําหนด
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่จะเสนอวาระการประชุมต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
2.2 มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ ดังนี ้
2.2.1 ถื อ หุ้น ของบริษั ท ฯ ไม่ น้อ ยกว่ าร้อ ยละ 4 ของจํานวนหุ้น ที่ จ ําหน่ ายได้ทั้ง หมดของบริษั ท ฯ
ต่อเนื่องมาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุน้ ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือ
2.2.2 ถือหุน้ ของบริษัทฯ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัทฯ
3. การเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนีเ้ ป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่องที่กาํ หนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
(2) เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กาํ กับดูแล
บริษัท หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(3) เรื่องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
(4) เรื่องที่เป็ นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดาํ เนินการแล้ว
(6) เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
หรือไม่สามารถติดต่อได้
(7) เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาํ หนด

4. ขั้นตอนในการพิจารณา
4.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทําหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม อย่าง
ไม่เป็ นทางการต่อคณะกรรมการ ทาง Internet ที่ E-Mail Address ของนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@jknglobal.com โดยใช้
เอกสาร “แบบขอเสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุ เป็ นวาระการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ้น ล่ ว งหน้า ” ก่ อ นส่ ง ต้น ฉบั บ ที่ ไ ด้ก รอก
รายละเอียดไว้อย่างครบถ้วน และลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 4.2 มายังบริษัท
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยบริษัทฯ จะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็ นสําคัญ ตามที่อยู่ดงั นี ้
เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 45/14 หมู่ท่ี 1 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา
ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
4.2 เอกสารประกอบ
4.2.1 หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ได้แก่
ก. กรณีเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวและเป็ นบุคคลธรรมดา ให้แนบ
- เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ข. กรณีเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวและเป็ นนิติบคุ คล ให้แนบ
- สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม ซึ่งเป็ นผูล้ งชื่อใน “แบบขอเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า”
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ค. กรณีเป็ นผูถ้ ือหุน้ หลายรายรวมกัน
- ผู้ถือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้า” ให้ครบถ้วนทุกข้อ และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
- ผูถ้ ือหุน้ รายที่สองเป็ นต้นไป กรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า” ให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้นข้อ 3 และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
- รวบรวมเอกสารทัง้ หมดเป็ นชุดเดียวส่งบริษัท
4.2.2 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

4.3 เลขานุการบริษัทจะส่งเรื่องที่ได้รบั การเสนอจากผูถ้ ือหุน้ เฉพาะผูท้ ่ีมีคุณสมบัติและมีเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้องและมีขอ้ มูลเพียงพอ รวมถึงจัดส่งให้บริษัทฯ ทันตามระยะเวลาที่กาํ หนด ให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
4.4 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า เหมาะสม จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ในหนังสื อนัดประชุมผู้ถือ หุน้ โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็ นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุน้ พร้อมความเห็น ของ
กรรมการบริษัท
4.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบ พร้อม
ทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลผ่านทางช่องทาง Website ของบริษัทที่ www.jknglobal.com ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ภายในเดือนมีนาคม 2565 รวมทัง้ แจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครัง้ ในวันประชุม

แบบขอเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ล่วงหน้า
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น
ชื่อ – นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อืน่ ๆ) : ______________________________________________________
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั / ทีต่ ิดต่อได้ :
เลขที่ _______________________________________หมูบ่ า้ น / อาคาร _________________________________________
หมูท่ ่ี _______________________________________ ตรอก / ซอย ____________________________________________
ถนน _______________________________________ ตําบล / แขวง ___________________________________________
อําเภอ / เขต _________________________________ จังหวัด ________________________________________________
รหัสไปรษณีย ์ ________________________________ประเทศ _______________________________________________
โทรศัพท์ ____________________________________ โทรสาร ________________________________________________
E-mail Address ______________________________
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ : (กรณีบคุ คลที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทยให้ระบุท่อี ยูท่ ่ตี ิดต่อได้ในต่างประเทศ)_ _______________________
___________________________________________________________________________________________________
2. จํานวนหุ้นทีถ่ ือครอง : _______________________________________________________________________________
3. เรื่องทีเ่ สนอ : _______________________________________________________________________________________
วัตถุประสงค์ :
[ ] เพื่อพิจารณา
[ ] เพื่อทราบ
รายละเอียด : _______________________________________________________________________________________
[ ] มีเอกสารประกอบ
[ ] ไม่มีเอกสารประกอบ
4. เอกสารหลักฐานทีผ่ ู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง
4.1 หลักฐานการถื อหุน้ ที่แสดงได้ว่าจํานวนหุน้ และ ระยะเวลาการถือครองหุน้ เป็ นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดไว้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือ สําเนาใบหุน้ ที่ ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง
[ ] ได้แนบหลักฐานการถือหุน้
[ ] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุน้
4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และกรณีผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี ้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
[ ] ได้แนบหลักฐานแสดงตน
[ ] ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน
5. คํารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วน และ ยินยอมให้บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูล
หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ ___________________________ ผูถ้ ือหุน้
(___________________________)
วันที่ _____________________________

