สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครั้งที่ 2/2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของ
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เวลา และ สถานที่
ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 14 มี น าคม 2565 เวลา 14.30 น. ด้วยรู ป แบบการประชุม ผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-EGM) ตามพระราช
กําหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ สถานี โทรทัศน์ดิ จิตอล ช่องเจเคเอ็น 18
อาคาร เจเคเอ็ น เอ็ ม ไพร์ เลขที่ 818 ซอยแบริ่ ง 19 หมู่ ท่ี 2 ตํา บลสํา โรงเหนื อ อํา เภอเมื อ งสมุ ท รปราการ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ 10270
เริ่มประชุม
ก่อนเริ่มประชุม นางสาววริศร์น ลิน สุภ าสนัน ท์ เลขานุการบริษั ท ทําหน้าที่ เลขานุการที่ป ระชุม ได้แ นะนําคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี ้
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง
2. นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์
3. นางพิสมัย ลิขิตอํานวย
4. นายสุรชัย ชมภูไพสร
5. นายปรีชา บุณยกิดา
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวพิมพ์อมุ า จักราจุฑาธิบดิ์
นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายยุทธพงศ์ มา
นายเอกภิสิทธ์ สุทธิกลุ พานิช

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ กรรมการบริห าร กรรมการบริห ารความเสี่ย ง รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การอาวุโส รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงินและบัญชี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิ สระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานคอนเทนต์
กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานขาย
กรรมการอิสระ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวมร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
ทีป่ รึกษาทางการเงินจากบริษัท เอสวันวิณ คอนซัลแต้นท์ จํากัด
1. นายศาวิณ เลาเศรษฐกุล
ที่ปรึกษาทางการเงิน

(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ทีป่ รึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด
1. นางสาวอารยา พุฒพิ งศ์ธรณ์

ที่ปรึกษากฎหมาย

(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ตัวแทนอิสระ ซึ่งเป็ นผู้แทนในการนับคะแนนและดูแลระบบการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
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เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนําพลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท (“ประธาน”) เป็ นประธานที่ประชุมและ
ได้ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดําเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี ้
1.
ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2.
การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉัน ทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพี ยงอย่างใดอย่างหนึ่ ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี ้ ไม่
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
3.
กรณี ผูถ้ ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกําหนด ให้ดาํ เนินการลงคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
•
เนื่องจากการประชุมในครัง้ นีเ้ ป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บตั รลงคะแนน
•
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนน
เสียงของแต่ละวาระ ภายหลังที่ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่าน
ผูถ้ ือหุน้ ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทําการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กาํ หนด คือ 1 นาที เมื่อ
กดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครัง้ นึงว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง
เพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
•
กรณี ท่ีผูถ้ ือหุน้ ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทําได้ดว้ ยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครัง้ แต่หากใน
วาระนัน้ ได้ถกู ปิ ดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
•
สําหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง Chrome
เพื่อทําการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
•
เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชม
ภาพและเสียงของการประชุมต่อไป
4.
ผูถ้ ื อหุน้ ที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้ามาในระบบภายในกําหนด
ระยะเวลา ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
5.
ระบบจะทําการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท้ ่ลี งคะแนนผ่าน E-Voting และผูท้ ่ลี งคะแนนล่วงหน้าผ่าน
เอกสารมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จาํ นวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด
6.
การรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และ
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
7.
ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีผมู้ ีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผูม้ ีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียง
ทัง้ หมดของผูม้ ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8.
เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนัน้ เป็ นที่สนิ ้ สุดแล้ว
9.
การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และ
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสาํ หรับวาระนัน้ ๆ โดยสามารถเริ่ม
ส่งคําถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางและวิธีการ ดังนี ้
•
การสอบถามโดยการสนทนา กรณีท่ีท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี ้ (1)
ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand) (2) เมื่อผูด้ าํ เนินการประชุมกล่าว
เชิญและเรียกชื่อของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะดําเนินการเปิ ดไมโครโฟนให้สอบถาม โดยผูส้ อบถามจะต้องกด
Unmute และเปิ ดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของตนเอง กรณีท่ไี ม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ (ภายในระยะเวลา 1
นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาํ ถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้ าํ เนินการประชุมจะได้ทาํ การ
อ่านคําถามให้กบั ที่ประชุมแทนท่าน
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การสอบถามโดยการพิมพ์ สามารถทําได้โดยการ (1) ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ (2) กดปุ่ ม
Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ เพื่อที่ผดู้ าํ เนินการประชุมจะได้ทาํ การอ่านคําถามให้กบั ที่ประชุมแทน
ความคิดเห็นหรือคําถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานที่ประชุมจะขอเสนอให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใหม่
ภายหลังจากปิ ดการประชุมแล้ว
กรณีท่ไี ม่มีผเู้ ข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดําเนินการประชุมต่อ หากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะมีคาํ ถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คาํ ถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทําการอ่านคําถามของ
ท่านในภายหลัง
กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือซักถามผ่านช่องทาง Chat หรือช่องทางสนทนา
จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีท่ีเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ท่ี
ประชุมทราบด้วยทุกครัง้
ทัง้ นี ้ บริษัทขอความกรุณาท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้น
การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซาํ้ กัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายอื่นได้ใช้สิทธิดว้ ย จึงขอความ
กรุณาผูถ้ ือหุน้ โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยดีและเพื่อเป็ นการบริหารการประชุมให้อยู่ใน
เวลาที่กาํ หนด
10.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
11.
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง สามารถไปที่เมนู Chat
ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ หรือหากประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา ให้ไปที่เมนู Reactions ทาง
ด้านล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand) เพื่ อรอเจ้าหน้าที่กล่าวเชิญ และเรียกชื่อของท่านต่อไป และหากไม่
สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คาํ ถามมาทางช่องทาง Chat แทน
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ชี ้แ จงให้ ท่ี ป ระชุ ม ทราบว่ า มี ผู้ถื อ หุ้ น เข้าร่ วมประชุ ม ด้วยตนเอง จํานวน 5 ราย นั บ เป็ นหุ้ น จํา นวน
346,296,199 หุ้น มี ผู้รับ มอบฉัน ทะจากผู้ถื อ หุ้น เข้าร่ว มประชุม จํา นวน 22 ราย นับ เป็ น หุ้น จํา นวน 49,140,029 หุ้น รวม
ผู้เข้า ร่ว มประชุ ม ทั้ ง สิ น้ จํา นวน 27 ราย ถื อ หุ้น รวมจํา นวน 395,436,228 หุ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 65.0926 ของจํา นวนหุ้น ที่
จําหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจํานวน 607,498,256 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานกล่าวต้อนรับ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม และขอเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี ้
•

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผู้รายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่าการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 โดยบริษัทได้จดั ทํารายงานการ
ประชุม ภายใน 14 วันนับแต่วัน ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ดังกล่าว และได้เปิ ดเผยต่ อตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทยและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผูถ้ ือ
หุน้ หรือผูม้ ีส่วนได้เสีย หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2565 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว
จากนี ้เลขานุ การบริษั ทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ี ประชุมแสดงความคิ ดเห็ นและซักถามคําถามที่ เกี่ ยวกั บวาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาลงมติ
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มติ

ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว และมี ม ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งเป็ น เอกฉั น ท์รับ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 395,436,228 เสียง
ออกเสียงลงคะแนน
395,436,227 เสียง
เห็นด้วย
395,436,227 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
1 เสียง
หมายเหตุ
การลงมติ ใ นวาระนี ้จ ะต้อ งได้รับ การรับ รองด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง มาประชุ ม และ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและเสริมสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปั จจุบัน เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และเตรียม
ความพร้อมเพื่ อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตที่ อาจจะเกิดขึน้ ของบริษั ทและบริษั ทย่อย ซึ่งบริษั ทอยู่
ระหว่ า งการศึ ก ษาโอกาสทางธุ รกิ จ ดั งกล่ า ว อี ก ทั้ งเพื่ อ ใช้ ช ําระคื น หนี ้เงิ น กู้ ยื ม ของบริ ษั ท ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้ น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่ ของบริษั ท (“หุ้ นกู้แปลง
สภาพ”) โดยมีมูลค่ าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่
Advance Opportunities Fund (“ AO Fund” ) แ ล ะ Advance Opportunities Fund 1 (“ AO Fund 1” )
ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกั น”) ทั้งนี ้ ราคาแปลง
สภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํา้ หนักของหุน้ ของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่ผถู้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ทัง้ นี ้
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักคํานวณจากราคาปิ ดถ่วงนํา้ หนักด้วยปริมาณการซือ้ ขายในแต่ละวันทําการติดต่อกัน
(หมายเหตุ : ราคาตลาดจะคํานวณโดยกําหนดทศนิยม 2 ตําแหน่ง ทั้งนี ้ หากทศนิยมตําแหน่งที่ 3 มีค่า
ตั้งแต่ 5 ขึน้ ไปจะปั ด ขึน้ และราคาแปลงสภาพของหุ้น กู้แ ปลงสภาพจะคํานวณโดยกําหนดทศนิ ยม 3
ตําแหน่ง ทั้งนี ้ หากทศนิยมตําแหน่งที่ 4 มีค่าตัง้ แต่ 5 ขึน้ ไปจะปั ดขึน้ ) ทั้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญ าตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ้ท่ีออกใหม่ และประกาศสํานักงานงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี
สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิ จารณาการ
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาตํ่า (รวมเรียกว่า “ประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ สจ. 39/2551”)
อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพที่คาํ นวณข้างต้นตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัท ณ ขณะนัน้ บริษัท
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จะต้องออกหุน้ ชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทาํ ให้การคํานวณหุน้ ทัง้ หมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็ นไปตาม
ราคาแปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพของบริษั ท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว
ในการนี ้ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท เห็ น สมควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 2/2565
เพื่ อพิ จารณาอนุมัติ ก ารมอบอํา นาจให้ค ณะกรรมการบริษั ท และ/หรือ กรรมการผู้มี อาํ นาจของบริษั ท
และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารและกรรมการผู้จัด การ และ/หรือบุค คลที่ คณะกรรมการบริษั ท หรือ
กรรมการผูม้ อี าํ นาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมาย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
ในการกําหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
แปลงสภาพเพื่ อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด เพี ยงอํานาจในการดําเนิน การ
ดังต่อไปนี ้
(1) กําหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลาย
คราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ วันที่ออกหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จํานวนหุน้ สามัญเพื่อรองรับการแปลง
สภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ อัตราดอกเบีย้ การคํานวณ และวิธีการชําระดอกเบีย้ ราคาแปลงสภาพ
อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิน้ สุดของ
การใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือการกําหนดเหตุการณ์ท่บี ริษัท ต้องออก
หุน้ ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของ
บริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการมอบหมาย ในฐานะผูร้ บั มอบอํานาจจะ
กําหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีท่สี ดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลง
สภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของบริษัท และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(2) การแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึก ษาและบุ ค คลต่ า งๆ (เช่ น ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น และที่ ป รึก ษากฎหมาย)
ที่เกี่ ยวข้อ งกับการติ ดต่อ ให้ข้อมูล และยื่น เอกสาร คําขอ คําขอผ่ อนผัน หลักฐานกับ หน่ วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ตามที่
เห็นสมควร
(3) เจรจา ตกลง เข้าทํา แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การ
เปิ ดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย
และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพของผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามใน
คําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ การนํา
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ
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(4)

ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
เพื่อให้การดําเนินการตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นสําเร็จลุล่วง
จากนั้นเลขานุการบริษั ทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ี ประชุมแสดงความคิ ดเห็ นและซักถามคําถามที่ เกี่ ยวกับวาระนี ้
โดยมีผถู้ ือหุน้ ซักถามประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี ้
คําถาม
นางสาวอุ ม าชษญา เจริญ ไชย อาสาพิ ทั กษ์ สิ ทธิ ผู้ถื อหุ้น จากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุ นไทย สอบถามว่ า
ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั ประโยชน์ และผลกระทบอันเนื่องจากการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในครัง้ นีอ้ ย่างไร และ
บริษทั มีแผนการใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในครัง้ นีใ้ นอัตราส่วนเท่าใด
คําตอบ
นางสาวปิ ยะทิพย์ ดิลกศรี ผูค้ วบคุมด้านการเงินและบัญชี (Financial Controller) ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า การออก
และเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษัทในครัง้ นีเ้ ป็ นการระดมทุน ซึ่งมีวตั ปุ ระสงค์หลักและอัตราส่วนการใช้เงิน
ดังนี ้
1. เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปั จจุบัน
รวมถึงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท ในส่วนนีจ้ ะใช้เงินลงทุนเป็ น
จํานวนร้อยละ 13 ของเงินทุน
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตที่
อาจจะเกิ ดขึ น้ ของบริษั ทและบริษั ทย่ อย ซึ่งบริษั ทอยู่ ระหว่ างการศึ กษาโอกาสทางธุ รกิ จดังกล่ าว
ในส่วนนีจ้ ะใช้เงินลงทุนเป็ นจํานวนร้อยละ 47 ของเงินทุน และ
3. เพื่อใช้ชาํ ระคืนหนีเ้ งินกูย้ ืมของบริษัท โดยในส่วนนีจ้ ะใช้เงินลงทุนเป็ นจํานวนร้อยละ 40 ของเงินทุน
ทัง้ นี ้ ระยะเวลาในการใช้เงินจากการระดมทุนดังกล่าวจะเป็ นช่วงระยะเวลาภายใน 6 ถึง 12 เดือน
ส่วนประโยชน์ท่ีผถู้ ือหุน้ จะได้รบั จากการระดมทุนในครัง้ นีค้ ือ การขยายธุรกิจของบริษัทจะส่งผลให้บริษทั มีความ
มั่นคง และมีภาพลักษณ์ท่นี ่าเชื่อถือมากขึน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อธุรกิจของบริษัทได้รบั ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมได้พิจารณาลงมติ
มติ

ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ว และมี ม ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจํา นวนเสี ย งทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออก
ใหม่ของบริษัท โดยมีมลู ค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ให้แก่ผลู้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 และการมอบอํานาจ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 395,436,228 เสียง
ออกเสียงลงคะแนน
395,436,228 เสียง
เห็นด้วย
395,436,227 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
1 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
หมายเหตุ
การลงมติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษั ทเป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่ อ
รองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ ออกใหม่ ของบริษั ท โดยมี มูลค่ าการเสนอขายรวมไม่ เกิ น
1,500,000,000 บาท ให้แก่ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจึงมีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจํานวน 61,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 392,730,293.50 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนจํานวน 454,080,293.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 122,700,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามแบบรายงานการเพิ่ ม ทุน (F53-4) (สิ่ งที่ส่ งมาด้ วย 3) ซึ่งได้จัด ส่งให้กับ ผู้ถื อหุ้นทุก ท่านพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว
นอกจากนี ้ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
454,080,293.50 บาท (สี่รอ้ ยห้าสิบสี่ลา้ นแปดหมื่นสองร้อยเก้า
สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
908,160,587
หุน้
(เก้าร้อ ยแปดล้า นหนึ่ ง แสนหกหมื่ น ห้า
ร้อยแปดสิบเจ็ดหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50
บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
908,160,587
หุน้
(เก้าร้อ ยแปดล้า นหนึ่ ง แสนหกหมื่ น ห้า
ร้อยแปดสิบเจ็ดหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
(-หุน้ )”
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็ นผู้มี อ าํ นาจพิ จารณากําหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความใน
เอกสารรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คําขอต่างๆ และ/หรือดําเนินการใดๆ เพื่อ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนําส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
จากนั้นเลขานุการบริษั ทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ี ประชุมแสดงความคิ ดเห็ นและซักถามคําถามที่ เกี่ ยวกับวาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมได้พิจารณาลงมติ

มติ

ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ว และมี ม ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจํา นวนเสี ย งทั้งหมดของ
ผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนอนุ มัติ การเพิ่ ม ทุ นจดทะเบี ยนของบริษั ทจํา นวน
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61,350,000 บ าท จาก ทุ น จด ท ะเบี ย น เดิ ม 392,730,293.50 บ าท เป็ น ทุ น จด ท ะเบี ย น จํ า น วน
454,080,293.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 122,700,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอํานาจ ตามรายละเอียดที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 395,436,228 เสียง
ออกเสียงลงคะแนน
395,436,228 เสียง
เห็นด้วย
395,436,227 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
1 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
หมายเหตุ
การลงมติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่
บริษั ทมี ความประสงค์ท่ี จะออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริษั ท ตาม
รายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 2 และ 3 นั้น เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติ
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่ มทุ นไม่ ว่ าคราวเดี ยวหรือหลายคราวจํานวนไม่ เกิ น 122,700,000 หุ้น มู ลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
(จํานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่เสนอขายในครัง้ นี ้ มีจาํ นวน 122,700,000 หุน้ และจํานวนหุน้
ที่จดั สรรเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพครัง้ อื่น มีจาํ นวน 177,962,331 หุน้ รวมจํานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับหุน้ กู้
แปลงสภาพครัง้ นีแ้ ละครัง้ อื่น เป็ นจํานวนทั้งสิน้ 300,662,331 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 49.49 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 31 มกราคม 2565) เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพให้กบั AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี ้ ราคาแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะไม่ต่าํ กว่าร้อยละ
90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุน้ ของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ผถู้ ือหุน้ กู้
แปลงสภาพจะใช้สิ ทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี ้ ราคาถั วเฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนักคํานวณจากราคาปิ ด
ถ่วงนํา้ หนักด้วยปริมาณการซือ้ ขายในแต่ละวันทําการติดต่อกัน (หมายเหตุ : ราคาตลาดจะคํานวณโดยกําหนด
ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ทัง้ นี ้ หากทศนิยมตําแหน่งที่ 3 มีค่าตัง้ แต่ 5 ขึน้ ไปจะปั ดขึน้ และราคาแปลงสภาพของหุน้ กู้
แปลงสภาพจะคํานวณโดยกําหนดทศนิยม 3 ตําแหน่ง ทั้งนี ้ หากทศนิยมตําแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึน้ ไปจะ
ปั ดขึน้ ) ทั้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ สจ. 39/2551 อย่างไรก็ตาม
ถ้าราคาแปลงสภาพที่คาํ นวณข้างต้นตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทจะต้องออกหุน้
ชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทาํ ให้การคํานวณหุน้ ทัง้ หมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็ นไปตามราคาแปลงสภาพ
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุ ปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่ของ
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บริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งทีส่ ่ง
มาด้วย 3) ซึ่งได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว
จากนั้นเลขานุการบริษั ทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ี ประชุมแสดงความคิ ดเห็ นและซักถามคําถามที่ เกี่ ยวกับวาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจํานวนไม่เกิน 147,486,331 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพให้กับ AO Fund และ
AO Fund 1 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 395,436,228 เสียง
ออกเสียงลงคะแนน
395,436,228 เสียง
เห็นด้วย
395,436,227 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
1 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
หมายเหตุ
การลงมติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้
ครอบคลุมสอดคล้องและรองรับกับแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปั จจุบันและในอนาคต ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 32 ข้อ เป็ น 33 ข้อ โดยเพิ่มเติม ข้อ 33 ดังนี ้
“33. คํา้ ประกันหรือรับประกันหนีส้ ิน ความรับผิด และการปฏิบตั ิตามสัญญาของนิติบคุ คลในเครือเท่านัน้ ”
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี ้
ข้อความเดิม
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจาํ นวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ข้อความใหม่
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจาํ นวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของ
บริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการมอบหมาย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการจดทะเบียน
แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอาํ นาจดําเนินการต่าง ๆ
ที่จาํ เป็ น แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อความและ/หรือถ้อยคําของวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนดังกล่าว
ได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม เพื่ อให้เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียนเพื่อ ให้ก ารดําเนิน การจด
ทะเบียนเสร็จสิน้ สมบูรณ์
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จากนี ้เลขานุ การบริษั ทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ี ประชุมแสดงความคิ ดเห็ นและซักถามคําถามที่ เกี่ ยวกั บวาระนี ้
โดยมีผถู้ ือหุน้ ซักถามประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี ้
คําถาม
คุณอุมาชษญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 33
คําตอบ
คุณปิ ยะทิพย์ ดิลกศรี ผูค้ วบคุมด้านการเงินและบัญชี (Financial Controller) ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า การแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 33 เพื่อให้บริษัทสามารถให้การคํา้ ประกันหรือรับประกันหนีส้ ินของบริษัท
ในเครือได้ ซึ่งจะทําให้บริษัทในเครือมีความมั่นคง และสามารถดําเนินการตามเงื่อนไขของธนาคารต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยได้อนั จะทําให้บริษัทในเครือมีโอกาสได้วงเงินสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ ทัง้ นี ้
ณ ปั จจุบนั บริษัทยังมิได้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการกูเ้ งินเพิ่มเติมของบริษัทในเครือแต่อย่างใด
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษทั จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมได้พิจารณาลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการ
มอบอํานาจ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 395,436,228 เสียง
ออกเสียงลงคะแนน
395,436,228 เสียง
เห็นด้วย
392,542,727 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.2683
ไม่เห็นด้วย
2,893,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.7317
งดออกเสียง
1 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
หมายเหตุ
การลงมติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม และเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา หากแต่ไม่มี
คําถามใด ๆ ประธานได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565
และกล่าวปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
ลงชื่อ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
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(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)
ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

