หลั ก เกณฑ์ ก ารให้ สิ ท ธิ ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ นกรรมการบริ ษั ท ล่ ว งหน้ า
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
1. วัตถุประสงค์
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่าง
เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็ นแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วน
น้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
2.2 มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ ดังนี ้
2.2.1 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ฯ
ต่อเนื่องมาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุน้ ในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท หรือ
2.2.2 ถือหุน้ ของบริษัทฯ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัทฯ
3. การเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังนี ้
3.1 เป็ นบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสมํ่าเสมอ โดยดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
3.2 ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ( “พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง/
รวมทัง้ ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน/ประกาศ
กําหนด โดยจะต้องเป็ นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน ว่ าด้วยหลัก เกณฑ์ก ารแสดงชื่ อบุค คลในระบบข้อมูล รายชื่อกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

3.3 ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็ น
หุน้ ส่วน หรือกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทําเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
3.4 มีประวัติการทํางานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ในการจัดการของหน่วยงาน
4. ขั้นตอนในการพิจารณา
4.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทําหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัท อย่างไม่เป็ น ทางการต่อคณะกรรมการ ทาง Internet ที่ E-Mail Address ของนักลงทุน สัมพันธ์ :
ir@jknglobal.com โดยใช้เอกสาร “แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท” และ “แบบข้อมูลบุคคลที่
ได้รบั การเสนอเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท” ก่อนส่งต้นฉบับที่ได้กรอกรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วน
และลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 4.2 มายังบริษัทฯ 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 (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ข. กรณีเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวและเป็ นนิติบคุ คล ให้แนบ
- สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม ซึ่งเป็ นผูล้ งชื่อใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท” พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง

ค. กรณีเป็ นผูถ้ ือหุน้ หลายรายรวมกัน
- ผูถ้ ือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท”
ให้ครบถ้วนทุกข้อ และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
- ผูถ้ ือหุน้ รายที่สองเป็ นต้นไป กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้นข้อ 3 ของ “แบบขอเสนอชื่อ
บุคคลเพือ่ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท” และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
- รวบรวมเอกสารทัง้ หมดเป็ นชุดเดียวส่งบริษัท
4.2.2 เอกสารการให้ความยินยอมจากบุคคลผูท้ ่ีได้รบั การเสนอชื่อ โดยให้บุคคลผูท้ ่ีได้รบั การเสนอ
ชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วน และ
ลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4.2.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทํางานของบุคคลผูท้ ่ี
ได้รบั การเสนอชื่อ
4.2.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
4.3 เลขานุการบริษัท จะส่งรายชื่อบุคคลที่ได้รบั การเสนอจากผูถ้ ือหุน้ เฉพาะผูท้ ่มี ีคณ
ุ สมบัติและมีเอกสาร
หลัก ฐานที่ เกี่ ย วข้องครบถ้วน ถูก ต้อ งและมี ข้อ มูล เพี ย งพอ รวมถึ งจัด ส่ งให้บ ริษั ท ฯ ทัน ตามระยะเวลาที่ ก ําหนด
ให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณา หลังจากนัน้ จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4.4 บุค คลที่ ผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริษั ท จะบรรจุรายชื่ อในวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 พร้อมความเห็นของกรรมการบริษัท ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
4.5 บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถื อหุน้ ทราบพร้อมทั้งชีแ้ จงเหตุผลผ่านทางช่องทาง Website ของบริษัทที่ www.jknglobal.com
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2565 รวมทั้งแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุน้ อีกครัง้ ในวัน
ประชุม

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษทั
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น
ชื่อ – นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อืน่ ๆ) :
___________________________________________________________________________________________________
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั / ทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่อได้ :
เลขที่ _______________________________________หมู่บา้ น / อาคาร _________________________________________
หมู่ท่ี _______________________________________ ตรอก / ซอย ____________________________________________
ถนน _______________________________________ ตําบล / แขวง ___________________________________________
อําเภอ / เขต _________________________________ จังหวัด ________________________________________________
รหัสไปรษณีย ์ ________________________________ ประเทศ _______________________________________________
โทรศัพท์ _____________________________________ โทรสาร _______________________________________________
E-mail Address ______________________________
ที่อยู่ในต่างประเทศ : (กรณีบคุ คลที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทยให้ระบุท่อี ยูท่ ่ตี ิดต่อได้ในต่างประเทศ)_________________________
___________________________________________________________________________________________________
2. จํานวนหุ้นทีถ่ ือครอง : ______________________________________________________________________________
3. รายชื่อบุคคลทีป่ ระสงค์จะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
___________________________________________________________________________________________________
4. เอกสารหลักฐานทีผ่ ู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล
4.1 หลักฐานการถือหุ้นที่แสดงได้ว่าจํานวนหุน้ และ ระยะเวลาการถือครองหุ้น เป็ นไปตามคุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดไว้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือ สําเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง
[ ] ได้แนบหลักฐานการถือหุน้
[ ] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุน้
4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับ รองสําเนาถูกต้อง และ กรณี ผู้ถือหุ้นเป็ น นิติบุคคล ต้องแนบสําเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคล และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผ็มีอาํ นาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี ้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
[ ] ได้แนบหลักฐานแสดงตน
[ ] ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน
5. คํารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล และ เอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เป็ ดเผยข้อมูล
หรือ เอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ ___________________________ ผูถ้ ือหุน้
(___________________________)
วันที่ ____________________________

สําหรับติดรูปสี
ขนาด 2นิว้
แบบข้อมูลบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษทั
รูปถ่ายไม่นาน
เกิน 6 เดือน
1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
(1) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) ________________________________ (นามสกุลเดิม ______________________________)
(ภาษาอังกฤษ) ________________________________________________________________________
(2) วัน/เดือน/ปี เกิด ___________________________________________________อายุ ____________________________ปี
(3) สัญชาติ __________________________________________________________________________________________
(4) คู่สมรสชื่อ – นามสกุล ____________________________________ (นามสกุลเดิม ______________________________)
(5) จํานวนบุตร ________ คน คือ
ชื่อ ________________________________________อายุ ______ปี ที่ทาํ งาน __________________________________
ชื่อ ________________________________________อายุ ______ปี ที่ทาํ งาน __________________________________
ชื่อ ________________________________________อายุ ______ปี ที่ทาํ งาน __________________________________
ชื่อ ________________________________________อายุ ______ปี ที่ทาํ งาน __________________________________
2. ที่อยู่ปัจจุบนั
(1) ที่อยู่ สถานประกอบธุรกิจ

ชื่อสถานประกอบธุรกิจ ___________________________________________________
เลขที่ ____________ ตรอก/ซอย ___________________ถนน ____________________
ตําบล/แขวง ________________________อําเภอ/เขต ___________________________
จังหวัด ____________________________โทรศัพท์ _____________________________
(2) ที่อยู่ สถานที่พาํ นักอาศัย
เลขที่ ____________ ตรอก/ซอย ___________________ถนน ____________________
ตําบล/แขวง ________________________อําเภอ/เขต ___________________________
จังหวัด ____________________________โทรศัพท์ _____________________________
(3) ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบคุ คลที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทยให้ระบุท่อี ยู่ท่ีติดต่อได้ในต่างประเทศ)________________________
______________________________________________________________________________________________

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ
(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)
ชื่อสถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา
ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

ปี ท่สี าํ เร็จ

_____________________________ _______________________________________ _____________________________
_____________________________ _______________________________________ _____________________________
_____________________________ _______________________________________ _____________________________

(2) หลักสูตรการฝึ กอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่อหลักสูตร
ผูจ้ ดั หลักสูตร

ปี ท่เี ข้าร่วม

_____________________________ _______________________________________ _____________________________
_____________________________ _______________________________________ _____________________________
_____________________________ _______________________________________ _____________________________
4. ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ยอ้ นหลังจนถึงปั จจุบนั
ปี พ.ศ.
ชื่อสถานที่ทาํ งาน
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

ประเภทธุรกิจ
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

ตําแหน่งงาน
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

5. การถือหุน้ ใน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ __________________________ (วันที่ได้รบั การเสนอชื่อ)
ข้าพเจ้าถือหุน้ สามัญจํานวน ______________________ หุน้
คู่สมรส ถือหุน้ สามัญ จํานวน ______________________ หุน้
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ _______________________________ ถือหุน้ สามัญ จํานวน _________________ หุน้
(2) ชื่อ _______________________________ ถือหุน้ สามัญ จํานวน _________________ หุน้
(3) ชื่อ _______________________________ ถือหุน้ สามัญ จํานวน _________________ หุน้
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/____________ ) _______________________________________________________ตกลงให้
เสนอชื่อ และ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด
(มหาชน) และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี ้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ย่ืนมาพร้อมกันนีเ้ ป็ น
ความจริงทุกประการ และ ยินยอมให้บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูล หรือ เอกสารประกอบดังกล่าวได้
ลงชื่อ ____________________________________ บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
(____________________________ )
วันที่ ______________________________

