อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholders’ Registration No.

(1)

เขียนที่ ______________________________
Written at ___________________________
วันที่ ______ เดือน __________ พ.ศ. _____
Date _____ Month ________ Year ______

ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

(2)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (บริษัท)
as a shareholder of JKN Global Media Public Company Limited (The Company)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ______________ เสียง ดังนี ้
holding the total number of
shares and having the right to vote equal to
votes as follows.
หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes

(3)

ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

หรือ/or

หรือ/or

หรือ/or

� พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง / Adm. Apichart Pengsritong กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 71 ปี / Years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 294/15 หมู่ที่ 5 ซ.อุเทน 13 ถ.นวมินทร์ (ซอย 24) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
Residing at 294/15 Moo 5 Soi Utain 13 Nawamin Road (Soi 24), Klongkum, Buengkum, Bangkok 10240
� นายสุรชัย ชมภูไพสร / Mr. Surachai Chompoopaisorn กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 61 ปี / Years
อยู่บา้ นเลขที่ 678/221 ซอย พัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Residing at 678/221 Soi Pattanakarn 44, Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250
� นายปรีชา บุณยกิดา / Mr. Preecha Boonyakida กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 60 ปี / Years
อยู่บา้ นเลขที่ 51/288 หมู่บา้ นเมืองเอก โครงการ 1 ถ.เอกทักษิณ 5 ต.หลักหก อ.เมือง ปทุมธานี 12000
Residing at 51/288 Muang Ake Phase 1, Ake Taksin 5 Road, Lakhok, Muang, Pathumthani 12000
� ชื่อ / Name_________________________________ อายุ / Age ________ ปี / year
อยู่บา้ นเลขที่ / residing at _________ถนน / Road __________________________________ ตําบล / แขวง / Sub-district
__________________________________อําเภอ/เขต/District ___________________จังหวัด / Province
_________________ รหัสไปรษณีย/์ Postal Code ____________

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการจัดประชุมรู ปแบบใด ๆ ด้วย / Only
one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No.2/2022 to be held on Monday, March 14, 2022 at 14:30 hours through electronic media according to the
Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 and related laws, or such other date, time and place or other methods as the
Meeting may be adjourned.
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(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda No. 1

วาระที่ 2
Agenda No. 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565

Consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022.
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพให้แก่ผลู้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง

Consider and approve the issuance and offering of the Convertible Debentures by private placement.
� (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda No. 3

Consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment of Article 4 of the
Company’s Memorandum of Association to reflect the capital increase.
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพให้แก่ผลู้ งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง

Agenda No. 4

Consider and approve the issuance and allocation of the Company’s newly issued ordinary shares to
accommodate the exercise of conversion rights of the Convertible Debentures by private placement.
� (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda No. 5

Consider and approve the amendment of the Company’s objectives and amendment of Clause 3 of the
Memorandum of Association to be in line with the amendment of the objective of the Company.
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

Agenda No. 6

Consider other matters (if any)

� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to

consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance
with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉัน ทะในวาระใดที่ไม่เป็ น ไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถู ก ต้ อ งและไม่ ใ ช่ เ ป็ นการลงคะแนนเสี ย งของข้ า พเจ้ า ในฐานะผู้ ถื อ หุ้ น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in
accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.

(6)

ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณี ที่ที่ป ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our
voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any
matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(7)

คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผูร้ บั มอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

กิ จการใดที่ ผู้รบั มอบฉัน ทะได้กระทํา ไปในการประชุม นั้น เว้น แต่ ก รณี ที่ ผู้รบั มอบฉั น ทะไม่ ออกเสี ย งตามที่ ข ้าพเจ้า ระบุใ นหนังสื อ
มอบฉัน ทะ ให้ถือเสมือนว่าข้า พเจ้าได้กระทํา เองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except in the event that
the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the action(s)
performed by myself/ourselves in all respects.
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)
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หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถ้ ือหุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผูร้ บั มอบ
ฉั นทะหลายคนเพื่ อแยกการลงคะแนนเสี ย งได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the
Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่า กับ จํานวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉั นทะเพี ยงบางส่ว นน้อยกว่าจํา นวนที่ระบุไว้ใน ข้อ (2) ได้ / The
shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those
specified shares in partial to the proxy.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม
แ น บ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached
supplemental proxy form B.
4. กรณีหากมีขอ้ กําหนดหรือข้อบังคับใดกําหนดให้ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณี ผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกิจการเรื่องใดที่ ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลัก ฐานโดยระบุไว้ ใน ข้อ (7) / If there is any rule or
regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter
which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (7).
5. วาระเลือกตัง้ กรรมการ (ถ้ามี) สามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors (if any),
Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้ ซึง่ บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.jknglobal.com เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม / Proxy Form C
for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the company’ s website at
www.jknglobal.com
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Supplemental Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of JKN Global Media Public Company Limited
ในการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ถื อ หุ้ น ครั้ง ที่ 2/2565 ในวั น จั น ทร์ที่ 14 มี น าคม 2565 เวลา 14.30 น. ด้ ว ยรู ป แบบการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการจัดประชุมรู ปแบบใด ๆ ด้วย / At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022 to be held
on Monday, March 14, 2022 at 14:30 hours through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.
2563 and related laws, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
วาระที่ _________________ เรื่อง ___________________________________________________________________________
Agenda
Subject
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all
respects.
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ _________________ เรื่อง ___________________________________________________________________________
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all
respects.
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ _________________ เรื่อง ___________________________________________________________________________
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all
respects.
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ _________________
Agenda

เรื่อง ___________________________________________________________________________
Subject

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all
respects.
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
� เห็นด้วย / Agree
� ไม่เห็นด้วย / Disagree
� งดออกเสียง / Abstain
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

