สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6
เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นทีต่ ้องแสดงตนเพือ่ เข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) การส่งเอกสาร
และลงทะเบียนยืนยันตัวตนผูถ้ ือหุ้น วิธกี ารมอบฉันทะ วิธกี ารเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การออกเสียงลงคะแนน วิธกี ารนับคะแนนเสียง และการถามคําถามระหว่างการประชุม
*** การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 จะเป็ นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน และ
ไม่ มี ก ารจัด สถานที่ป ระชุม ในรู ป แบบเดิม จึ งขอความร่ว มมื อ ผู ้ถื อ หุ้น หรือ ผู ้รับ มอบฉัน ทะงดเดิน ทางมาที่บ ริ ษั ท ฯ ทัง้ นี ้
ท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถรับชม และเข้าร่วมประชุมได้ผา่ นทางระบบการประชุมทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทีบ่ ริษัทฯ
จัดเตรียมไว้ให้เท่านัน้ ***
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดกรุณาศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ขั้นตอน
การลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register) ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุม การถามคําถาม การลงคะแนนเสียง จากคู่มือการใช้งาน
ระบบการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ตามที่ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทฯ
จะเปิ ดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่ 11 เมษายน 2565 จนถึงวันที่การประชุมเสร็จสิน้
การเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรณีผู้ถือหุน้ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสัญชาติไทย
� สําเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ประจําตัวราชการ หรือใบอนุญ าตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณี มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ให้ย่ืนหลักฐาน
ประกอบด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
1.2 ผู้ถือหุ้นเป็ นชาวต่างประเทศ
 สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิติบคุ คลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2.1 นิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทย
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม) ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คลนัน้ (ถ้ามี)
� สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม) ที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญ าตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
2.2 นิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตัง้ ตามกฎหมายในต่างประเทศ
� สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้ อยู่ ซึ่งออกให้
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบคุ คล ผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล และ
เงื่อนไข หรือ ข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตงั้ สํานักงานใหญ่ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้องทุกฉบับโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม) ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประทับตรา
สําคัญของนิติบคุ คลนัน้ (ถ้ามี)
� สําเนาหนังสือเดินทางของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม) ที่ยงั ไม่หมดอายุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-สกุลให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
กรณีท่เี อกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องแสดง
เอกสารคําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคําแปล โดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้
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กรณีผู้ถือหุน้ มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้อาํ นวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน
1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นผู้ถือหุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทย
� หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือ
ชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว และติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)
� สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูม้ อบฉันทะที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
ขอให้แนบหลักฐานประกอบด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับโดยผูม้ อบฉันทะ
� สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้ บั มอบฉันทะที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับโดยผูร้ บั มอบฉันทะ
1.2 ผู้ถือหุ้นเป็ นชาวต่างประเทศ
� หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือ
ชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว และติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)
� สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ กรณี มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้แนบหลักฐาน
ประกอบด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับโดยผูม้ อบฉันทะ
� สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้ บั มอบฉันทะที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับโดยผูร้ บั มอบฉันทะ
2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นผู้ถือหุน้ ทีเ่ ป็ นนิติบุคคล
2.1 นิติบคุ คลทีจ่ ดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
� หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือ
ชื่อของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม) พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนัน้ (ถ้ามี) และติด
อากรแสตมป์ (ถ้ามี)
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม) และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
� สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม) ที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญ าตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
� สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้ บั มอบฉันทะ ที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับโดยผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 นิติบคุ คลทีจ่ ดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายในต่างประเทศ
� หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือ
ชื่อของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม) พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และติด
อากรแสตมป์ (ถ้ามี)
� สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้ อยู่ ซึ่งออกไม่เกิน
6 เดือนก่อนวันประชุม โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบคุ คลผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล และเงื่อนไข
หรือ ข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตงั้ สํานักงานใหญ่ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูแ้ ทน
นิติบคุ คล (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม) และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คลนัน้ (ถ้ามี)
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 สําเนาหนังสือเดินทางของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม) ที่ยงั ไม่หมดอายุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-สกุลให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
� สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้ บั มอบฉันทะ ที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับโดยผูร้ บั มอบฉันทะ
กรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องแสดง
เอกสารคําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคําแปล โดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้
3. ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
� หนัง สื อ มอบฉั น ทะ แบบ ค. (สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ว ย 10) ซึ่ ง ได้ก รอกข้อ ความถูก ต้อ งครบถ้ว น และลงลายมื อ ชื่ อ ของ
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ รวมถึงลายมือชื่อของผูร้ บั มอบฉันทะ
และติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)
 สําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุของผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-สกุล ขอให้แนบหลักฐานประกอบด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับโดยผูม้ อบฉันทะ
 สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้ บั มอบฉันทะ ที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับโดยผูร้ บั มอบฉันทะ
� กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล
- สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบคุ คลนัน้ ตัง้ อยู่ ซึ่งออกให้ไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และ
เงื่อนไข หรือ ข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตงั้ สํานักงานใหญ่ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้องทุกฉบับโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม) และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คลนัน้ (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- สําเนาหนังสือมอบอํานาจที่ Custodian มอบอํานาจให้กรรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือ พนักงานของ Custodian
มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลของ Custodian พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจ
กระทําการแทนของ Custodian (ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะในฐานะผูม้ อบฉันทะ)
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
กรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องแสดง
เอกสารคําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคําแปล โดยผูถ้ ือหุน้ หรือ โดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
นัน้ (ในกรณีเป็ นนิติบคุ คล)
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)
บริษัทฯ จะเริม่ รับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ตัง้ แต่วนั ที่ 11 เมษายน 2565 เป็ นต้นไป จนถึงเวลา
ปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีวิธีการลงทะเบียนดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง
สามารถลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมประชุมได้ท่ี
Scan QR Code
เข้าไปยัง Link
DAP e-Shareholder Meeting – e-register

โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9
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ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น (โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.) หรือ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
(โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมประชุมได้ท่ี
Scan QR Code
เข้าไปยัง Link
DAP e-Shareholder Meeting – e-register
โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 9
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น (โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) หรือ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบ
ฉั น ทะแบบ ค. เพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์แ ทนผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป ระสงค์ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ
ลงทะเบียนแทนผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ หรือ ผู้รบั มอบฉันทะกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ
การเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และส่งเอกสารมาให้บริษัทฯ ภายใน
เวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2565 (วันที่บริษัทฯ ได้รบั เอกสาร) ผ่านทางช่องทาง ดังนี ้
อีเมล์ :
ir@jknglobal.com หรือ
ไปรษณีย ์ :
เลขานุการบริษัท
บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลลอรี่ ศาลายา
ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จ.นครปฐม 73210
(โดยขอให้ท่านส่งไปรษณียไ์ ม่ชา้ กว่าวันที่ 21 เมษายน 2565)
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มลงทะเบียน และเอกสารแสดงตัวตนแล้ว บริษัทฯ
จะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ทางอีเมล์ (e-mail) ที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ ในแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ
การเข้าร่วมประชุม ณ วันทีป่ ระชุม
(1) เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ในวัน ที่ 29 เมษายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. (ก่อ นเปิ ด ประชุม 1.5
ชั่วโมง) โดยกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมล์ท่ไี ด้รบั จากระบบ อย่างไรก็ดี การถ่ายทอดสดจะเริม่ เมื่อถึงเวลาประชุมคือ
14.30 น.เท่านัน้
(ระบบรองรับการเข้าร่วมประชุม ทัง้ แบบ e-Meeting e-Question และ e-Voting ตามวิธีการทัง้ แบบมา ด้วยตนเอง และ
การมอบฉันทะ)
(2) กรอกชื่อผูใ้ ช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
(3) ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็ นต้น
(4) กดเลือกรายการประชุมทีต่ อ้ งการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ช่ือรายการประชุม
(5) เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุม”
(6) ผูถ้ ือหุน้ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
(7) ยืนยันรายชื่อและจํานวนเสียงที่ประชุม
(8) กรอกรหัสผ่านแบบครัง้ เดียว (OTP)
โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมได้จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP
e-Shareholder Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9
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การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
วิธีการออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผยโดยให้นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
2. เมื่อประธานในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมาที่ระบบ DAP e-Shareholder
Meeting ที่ได้ Log - in ไว้แล้ว โดยระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิ ดหน้าลงคะแนนให้ผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกปุ่ ม
“ลงคะแนน” หลังจากนัน้ หน้าจอจะปรากฏหน้าลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. ผูถ้ ื อหุ้นจะต้องเลือกปุ่ มลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่
กําหนด (1 นาที) และเลือกปุ่ ม “ยืนยัน” เพื่อจบขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้ลงคะแนนเสียง
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ในวาระที่เสนอพิจารณานัน้
ทัง้ นี ้ หากกําหนดเวลาลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ ยังเหลืออยู่ ผูถ้ ือหุน้ สามารถแก้ไขคะแนนเสียงที่ลงไว้ได้ภายในเวลาที่เหลือ
4. เพื่อความโปร่งใส หากบริษัทฯ แจ้งครบกําหนดเวลาการลงคะแนนเพื่อให้ระบบประมวลผลคะแนนในวาระใดแล้ว จะไม่
สามารถลงคะแนน หรือกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก
5. กรณี ผูถ้ ื อหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะประชุมแทน ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนผูถ้ ื อหุ้นที่มอบ
ฉันทะได้ทุกประการ ตามที่ผูร้ ับมอบฉัน ทะเห็ นสมควร เว้นแต่ กรณี ผู้ถื อหุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ ละวาระใน
หนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะถือตามการออกเสียงที่ผูถ้ ือหุน้ กําหนดในหนังสือมอบฉันทะ โดยผูร้ บั มอบ
ฉันทะจะไม่ได้รบั ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log - in) เข้าสูร่ ะบบ DAP
e-Shareholder Meeting ในการลงคะแนนเสียง
6. ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
นัน้ ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนว่า เป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะ จากนัน้ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนการซักถาม หรือแสดงความเห็น ด้วยทุกครัง้
วาระเลือกตัง้ กรรมการ (ถ้ามี)
สําหรับวาระการเลือกตัง้ กรรมการตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 19 กําหนดให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง เท่ากับ
หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
1. ในการเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเลือกตัง้ บุคคลที่
ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีท่ีบคุ คลซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทําให้เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าดเพื่อให้ได้จาํ นวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
3. สํา หรับ การลงคะแนนในวาระการเลือ กตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ค รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน
และสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) ที่ตอ้ งการให้จาํ นวนหุน้ และคะแนนเสียงมีความ
แน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี ้ และจะเป็ นการลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
วิธีการนับคะแนนเสียง
1. การนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยใน
วาระปกติใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับ
เฉพาะคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” สําหรับ คะแนน
เสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ ”งดออกเสียง” จะไม่นาํ มาคิดเป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง
2. ภายหลังจากการลงคะแนนเสียง และการประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระการประชุมเสร็จสิน้ บริษัทฯ จะประกาศและ
แสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบ และเพื่อความรวดเร็วหากวาระใดประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะ
ดําเนินการในวาระต่อไปก่อน และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนแล้ว จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบโดยทันที การประกาศผล
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คะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงว่าคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียงเป็ นจํานวน และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละเท่าใด โดยในแต่ละวาระจะใช้จาํ นวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้
สามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ดว้ ยตนเองโดยการกดไอคอน
การส่งคําถามเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
กรณีท่านผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะส่งถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมต่าง ๆ สามารถกระทําได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้
1. ส่งคําถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
1.1 ทาง E-mail :
ir@jknglobal.com
1.2 ทางไปรษณีย ์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 45/14 หมู่ท่ี 1 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา
ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
2. ส่งคําถามระหว่างการประชุม กรณี ผูถ้ ือหุน้ ต้องการถามคําถามระหว่างประชุมในแต่ละวาระ ขอให้ผูถ้ ือหุน้ กลับมาที่
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้แล้ว และเลือกปุ่ ม “ส่งคําถาม” เพื่อพิมพ์คาํ ถาม และกดปุ่ ม “ยืนยัน”
เพื่อส่งคําถามเข้ามาในระบบ
โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถามคําถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านัน้ เพื่อรักษาเวลาการประชุมให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด
ติดต่อสอบถาม
กรณีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ในช่วงเวลาทําการ 09.00–16.30 น.
ตัง้ แต่วนั ที่ 11 เมษายน 2565 เป็ นต้นไป (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ดังนี ้
1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ
เลขานุการบริษัท
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 45/14 หมู่ท่ี 1 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา
ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
หมายเลขโทรศัพท์ 034 310 569 ต่อ 20
อีเมล์ : ir@jknglobal.com
2. เรื่ อ งการลงทะเบี ย นเข้า ร่ว มประชุ ม การใช้ง านระบบ DAP e-Shareholder Meeting กรุ ณ าติ ด ต่ อ DAP Operation
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2009-9888 กด 1

การดําเนินการของบริษัทฯ เพื่อให้เป็ นไปตามกฏหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่าน
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ เพื่อเป็ นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุ้น
จะได้รบั ความคุม้ ครองตามที่กฎหมายกําหนด
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