สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 5

ข้อปฏิบัติสาํ หรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การมอบฉันทะ
เอกสารทีต่ ้องแสดงในการยืนยันตน หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
*** การประชุม E-EGM จะเป็ นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน และไม่มีการจัดสถานที่
ประชุมในรู ปแบบเดิม จึงขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะงดเดินทางมาที่บริษัท ทัง้ นี ้ ท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะสามารถรับชม และเข้าร่วมประชุมได้ผา่ นทางระบบการประชุมทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทีบ่ ริษัทจัดเตรียมไว้ให้เท่านัน้ ***
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผูม้ สี ิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565
ณ วัน กําหนดรายชื่อ ผู้ถื อหุ้น (Record Date) ที่ มีสิ ท ธิ ในการเข้าร่วมประชุมวิส ามัญ ผู้ถื อหุ้น ครัง้ ที่ 2/2565 ตามที่ บ ริษั ท
กําหนดไว้ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผูใ้ ห้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สําหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการ
เข้าใช้งานไปยังอีเมล์ท่ไี ด้แจ้งบริษัทไว้ โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถแจ้งความประสงค์ท่จี ะเข้าร่วมประชุมได้ 2 วิธีดงั ต่อไปนี ้
1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-mail หรือ ไปรษณีย ์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code (เฉพาะผูถ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดาเท่านัน้ )
วิธีการแจ้งความประสงค์ และเอกสารทีต่ ้องแสดง
1. กรณีผู้ถือหุน้ ต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยวิธกี ารส่งข้อมูลทาง
E-mail หรือ ไปรษณีย ์
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-EGM ด้วยตนเอง
- โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดย
ขอให้ท่านระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชดั เจน สําหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม
- แนบสําเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ดังนี ้
 ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
- สําเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) กรณีมี
การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผูถ้ ือหุน้ แนบหลักฐานประกอบด้วย พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ
 ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิติบุคคล : ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบคุ คล (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอาํ นาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

35

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

- สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แ ทนนิ ติ บุ ค คล (กรรมการ) ที่ ห น่ วยงานราชการออกให้แ ละยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
1.2 กรณีผู้ถือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอืน่ เข้าร่วมการประชุม E-EGM
สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-EGM ได้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้
- โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยขอให้
ท่านระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน และผูร้ บั มอบฉันทะ (บุคคลอื่น) ให้ชดั เจน สําหรับ
ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(กรณีท่มี อบฉันทะให้กรรมการอิสระ ระบุเพียงชื่อ และนามสกุล ของกรรมการอิสระที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้
เท่านัน้ )
- แนบสําเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ดังนี ้
 กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาเป็ นผู้มอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยกรอกข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วน
- สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูม้ อบฉันทะที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) กรณี มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้แนบหลักฐานประกอบด้วย พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับโดยผูม้ อบฉันทะ
- สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้ บั มอบฉันทะที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับโดยผูร้ บั มอบฉันทะ


กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิติบุคคลเป็ นผู้มอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญ ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยกรอกข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบคุ คล พร้อมประทับตราสําคัญของ
นิติบคุ คลนัน้ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วน
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ที่มีอาํ นาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แ ทนนิ ติ บุ ค คล (กรรมการ) ที่ ห น่ วยงานราชการออกให้แ ละยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
- สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้ บั มอบฉันทะ ที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับโดยผูร้ บั มอบฉันทะ

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

36

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)



กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิใช่สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เป็ นผู้มอบ
ฉันทะ
โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา และกรณี ผูถ้ ื อหุ้น เป็ น นิติบุคคล
โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี ้
 กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
- สําเนาหนังสือเดินทางของผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนนิติบุคคลหรือผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง
 กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล

- สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) โดยจะต้องมี
รายละเอียดชื่อนิติบคุ คลผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการลง
ลายมือชื่อ
เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผูถ้ ื อหุ้นจะต้อง
แสดงเอกสารคําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคําแปล โดยผูถ้ ือหุน้ หรือ โดยผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันนิติบคุ คลนัน้ (ในกรณีเป็ นนิติบคุ คล)



กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น เป็ นผู้มอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยกรอก
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ น
ผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วน
- สําเนาหนังสือเดินทางของผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนนิติบคุ คล และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้อง
- กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล
- สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) โดยจะต้องมี
รายละเอียดชื่อนิติบคุ คลผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการลง
ลายมือชื่อ
- หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- สําเนาหนังสื อ มอบอํานาจที่ Custodian มอบอํานาจให้ก รรมการ หรือผู้บ ริห าร หรือ พนักงานของ
Custodian มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดี ยน (Custodian) (ที่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
ในฐานะผูม้ อบฉันทะ)
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
กรณี ท่ีเอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้น
จะต้องแสดงเอกสารคําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคําแปล โดยผูถ้ ือหุน้ หรือ โดยผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ (ในกรณีเป็ นนิติบคุ คล)
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1.3 ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสาร
ประกอบต่างๆ มายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี ้
 ทาง E-mail :
ir@jknglobal.com หรือ
 ทางไปรษณีย ์ :
เลขานุการบริษัท
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 45/14 หมู่ท่ี 1 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา
ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
2. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์ (E-EGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ
QR Code (เฉพาะผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา และใช้บัตรประจําตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนเท่านั้น)
2.1 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ภายในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่
Scan QR Code

เข้าไปที่ Link
https://jkn.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2.2 กรอกข้อมูลของผูถ้ ือหุน้
- เลขที่บญ
ั ชีผถู้ ือหลักทรัพย์
- ชื่อ (ไม่ตอ้ งระบุคาํ นําหน้า)
- นามสกุล
- เลขบัตรประจําตัวประชาชน
- เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- กด “ยืนยัน”
2.3 ตรวจสอบชื่อผูถ้ ือหุน้ และจํานวนหุน้ หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผูถ้ ือหุน้
-

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
E-mail เพื่อรับ Link สําหรับเข้าร่วมประชุม
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-EGM
 มอบฉันทะให้บคุ คลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-EGM
 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
- กด “ถัดไป”
กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยตนเอง
วิธีการบันทึกรูปถ่ายผูถ้ ือหุน้
1. กดอนุญาตยอมรับให้เว็บไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)
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2. ถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนเต็มใบ
 กด “ถ่ายภาพ”
 กด “บันทึก”
 กรณีท่ีตอ้ งการถ่ายรูปอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่”
3. ถ่ายรูปผูถ้ ือหุน้ พร้อมถือบัตรประจําตัวประชาชน (ตามรูปตัวอย่างที่ปรากฏ)
 กด “ถ่ายภาพ”
 กด “บันทึก”
 กรณีท่ีตอ้ งการถ่ายรูปอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่”
4. กด “ถัดไป”
5. ระบบจะขึน้ ข้อความ “ได้รบั ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจํานวนหุน้ อีกครัง้
6. กด “เสร็จสิน้ ”
กรณีผู้ถือหุน้ มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผูถ้ ือหุน้ (วิธีการเดียวกับกรณีผถู้ ือหุน้ ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง)
2. บันทึกข้อมูลผูร้ บั มอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 ชื่อ-นามสกุล ของผูร้ บั มอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 ชื่อ-นามสกุล ของผูร้ บั มอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 แนบไฟล์สาํ เนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้ บั มอบฉันทะ
 แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
 กด “ถัดไป”
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึน้ ข้อความ “ได้รบั ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจํานวนหุน้ อีกครัง้
5. กด “เสร็จสิน้ ”
กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผูถ้ ือหุน้ (วิธีการเดียวกับกรณีผถู้ ือหุน้ ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง)
2. แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึน้ ข้อความ “ได้รบั ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจํานวนหุน้ อีกครัง้
5. กด “เสร็จสิน้ ”
การเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
1. เมื่อผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รบั การตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รบั
E-mail จากทางผูใ้ ห้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็ น Link สําหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 2 วัน
- ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-EGM โดยละเอียด
- กรณีท่านยังไม่ได้รบั E-mail ดังกล่าวภายในวันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที
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2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) /
แท็บเล็ต (Tablet) / โทรศัพท์มือถื อ ผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้าน
พืน้ ฐาน
หมายเหตุ : กรณี เข้าร่วมประชุม ผ่านทางแท็บ เล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถื อ จะต้องติดตัง้ โปรแกรม Zoom Cloud
Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ Download ได้ดงั นี ้
ระบบ iOS

ระบบ Android

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloudmeetings/id546505307

https://play.google.com/store/apps/details?id
=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิ ดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1.5 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลา
ประชุมคือ 14.30 น.เท่านัน้
4. ในการเข้าสู่ระบบ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ขอ้ มูลเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และเลขที่บตั รประจําตัวประชาชนของผูถ้ ือหุน้
5. การลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ผ่านระบบ E-Voting
- ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านัน้
- กรณีท่ีท่านไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” โดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนน
โดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีท่ีผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปั ญหาในการใช้งานระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ท่รี ะบุไว้ใน E-mail ที่จดั ส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผยโดยให้นบั หนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ต้อง
ออกเสีย งลงคะแนนเพี ยงอย่ างใดอย่า งหนึ่ ง คื อ เห็ น ด้วยไม่ เห็น ด้วย หรืองดออกเสีย ง ไม่ ส ามารถแบ่ งการออกเสีย ง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผมู้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียง
ของผูร้ บั มอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้อง และ
ไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
2.2 หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ ไม่
ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน แทนได้
ตามที่เห็นสมควร
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3. ในการลงมติ แต่ละวาระ ประธานในที่ป ระชุมจะขอมติจากที่ป ระชุม ซึ่งผู้ถื อหุ้นหรือผู้รับมอบฉัน ทะสามารถออกเสีย ง
ลงคะแนนในแถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทําการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยกดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งของปุ่ ม “เห็นด้วย” หรือ “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อลงคะแนนภายในเวลาที่กาํ หนด (1 นาที) โดยหากผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้กดปุ่ มลงคะแนน ระบบจะ
ถือว่ามีมติเห็นด้วยในวาระนัน้ และให้ถือว่าท่านผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติท่นี าํ เสนอ
4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง แล้วนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่
เห็นด้วย ทัง้ นี ้ ได้นบั รวมคะแนนเสียงที่ผมู้ อบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บนั ทึกคะแนน
เสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ณ ตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
5. เพื่อความโปร่งใส หากบริษัทแจ้งปิ ดการลงคะแนน เพื่อให้ระบบประมวลผลคะแนนในวาระใดแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนน
หรือกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก
6. ภายหลังจากการประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ
และเพื่อความรวดเร็วหากวาระใดประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดําเนินการในวาระต่อไปทันที และเมื่อได้ผลคะแนน
ของวาระก่อนแล้ว จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบโดยทันที การประกาศผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จาํ นวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด
7. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ตาม
ความเหมาะสม โดยเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนว่า เป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
จากนัน้ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนการซักถาม หรือแสดงความเห็น ด้วยทุกครัง้
วาระเลือกตั้งกรรมการ (ถ้ามี)
สําหรับวาระการเลือกตัง้ กรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กําหนดให้ผูถ้ ื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 บริษัทจะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี ้ และจะเป็ นการลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
การส่งคําแนะนําหรือคําถามเกีย่ วข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-EGM
กรณีท่านผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะส่งคําแนะนําหรือคําถามต่าง ๆ สามารถกระทําได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้
1. ส่งคําแนะนําหรือคําถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
1.1 ทาง E-mail :
ir@jknglobal.com
1.2 ทางโทรศัพท์ : 034-310-569 ต่อ 20 (เลขานุการบริษทั )
1.3 ทางไปรษณีย ์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 45/14 หมู่ท่ี 1 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา
ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
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2. ส่งคําแนะนําหรือคําถามระหว่างการประชุม สําหรับผูท้ ่ีเข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องระบุช่ือและ
นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็ นผูถ้ ือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคําแนะนําหรือคําถาม
ทุกครัง้ บริษัทเปิ ดช่องทางในการส่งคําแนะนําและคําถามระหว่างประชุม ดังนี ้
2.1 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ขอ้ ความ (Chat)
2.2 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิ ดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจาก
ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคําเชิญ ให้ท่ านสนทนาได้ และกรุ ณ าปิ ด ไมค์โครโฟนหลังจากที่ สนทนาเสร็จทุกครัง้
(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคูม่ ือการเข้าร่วมประชุมที่ถกู จัดส่งไปยังอีเมล์ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม)
ติดต่อสอบถาม
หากผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี ้
1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กรณีท่ียืนยันตัวตนอย่างถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีระบุไว้ใน E-mail ที่จดั ส่งคู่มือการใช้งาน
ระบบไปให้ท่าน
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

ผูถ้ ือหุน้ / ผูร้ บั มอบฉันทะ
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
(ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2565)

นําส่งเอกสารส่วนบุคคล /
หนังสือมอบฉันทะ

ได้รบั Link สําหรับการเข้าร่วมประชุม
และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ
ทาง Email ตามที่แจ้งไว้
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และเข้าห้องประชุม
วันที่ 14 มีนาคม 2565 (เริ่ม 13.00 น.)
ประธานเปิ ดการประชุม
(เวลา 14.30 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุม
และเรียกลงคะแนนแต่ละวาระตามลําดับ
ลงคะแนนเสียงผ่าน E-Voting
เจ้าหน้าที่สรุปผลลงคะแนน
ประธานหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
แจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม
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