ที่ JKNGB-003-01/2565
วันที่ 28 มกราคม 2565
เรื่อง
เรียน

แจ้งมติท่ปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอด ณ สถานีโทรทัศน์ดิจิตลั ช่องเจเคเอ็น 18
อาคาร เจเคเอ็น เอ็มไพร์ เลขที่ 818 ซอยแบริ่ง 19 หมู่ท่ี 2 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
10270 ซึ่งมีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 7 ราย นับเป็ นหุน้ จํานวน 346,306,701 หุน้ มีผูร้ บั มอบฉันทะจาก
ผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุม จํานวน 24 ราย นับเป็ นหุน้ จํานวน 48,467,803 หุน้ รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุม ทั้งหมด จํานวน 31 ราย
ถื อ หุ้น รวม จํา นวน 394,774,504 หุ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 64.9836 ของจํา นวนหุ้น ที่ จ ํา หน่ า ยได้ทั้ง หมดของบริษั ท จํา นวน
607,498,256 หุน้ โดยมีมติท่จี ะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 394,781,504 เสียง
ออกเสียงลงคะแนน
394,781,504 เสียง
เห็นด้วย
394,781,504 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
(2) ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเปิ ดประชุม จํานวน 1 ราย คิดเป็ น 7,000
เสียง ทําให้ในวาระนีม้ ีจาํ นวนคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทัง้ หมด 394,781,504 เสียง

วาระที่ 2

อนุ มัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีกจํานวน 1,500 ล้านบาท
จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท รวมเป็ นวงเงินใหม่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ภายใต้เงือ่ นไขและรายละเอียดทีก่ าํ หนด
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท
เพิ่มอีกจํานวน 1,500 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท รวมเป็ นวงเงินใหม่ไม่เกิน 4,000
ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กาํ หนด ทัง้ นี ้ หากมีการซือ้ คืน และ/หรือ
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ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าด้วยกรณี ใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้
เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติโดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้ กู้ข อง
บริษัท ดังต่อไปนี ้
ประเภทหุ้นกู้
: หุ้น กู้ทุก ประเภท ชนิ ด ระบุช่ื อ ผู้ถื อ หรื อ ไม่ ร ะบุช่ื อ ผู้ถื อ มี ป ระกัน หรื อ ไม่มี
ประกัน มีหรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้
วงเงิน

: ขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท อีกจํานวนไม่เกิน 1,500
ล้านบาท ทัง้ นี ้ เมื่อรวมกับวงเงินที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เคยอนุมตั ิไปแล้วตามมติ
อนุมตั ิการออกหุน้ กูเ้ ดิม มูลค่ารวมของเงินต้นหุน้ กูท้ ่ยี งั ไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจาํ นวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
(หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการ
ออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัท เห็นสมควร) ทัง้ นี ้ หากมีการซือ้
คืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุน้ กู้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของ
หุน้ กูล้ ดลง ให้บริษัท สามารถทําการออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พิ่มเติมได้อีก
(Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมตั ิ
ทั้งนี ้ ในกรณี ออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชําระ
และ/หรือ ทดแทนหุน้ กูเ้ ดิม) มูลค่าเงินต้นของหุน้ กูเ้ ดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวัน
เดี ย วกั น กั บ วัน ที่ อ อกและเสนอขายหุ้น กู้ใ หม่ เ พื่ อ การออกหุ้น กู้เ พื่ อ การ
Refinancing นัน้ จะไม่นบั เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุน้ กูท้ ่ี
ยังมิได้ไถ่ถอนในการคํานวณวงเงินของหุ้นกู้ท่ีบริษัท สามารถทําการออก
และเสนอขายได้

สกุลเงิน

: เสนอขายในสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่ บ ริษั ท
เห็นสมควร

อัตราดอกเบีย้

: ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้

อายุของหุ้นกู้

: ขึ ้น อยู่ กั บ สภาวะตลาดในขณะที่ อ อกและเสนอขายหุ้น กู้ใ นแต่ ล ะครั้ง
โดยสามารถกํา หนดให้มี ก ารไถ่ ถ อนหุ้น กู้ก่ อ นครบกําหนดอายุข องหุ้นกู้
หรือไม่ก็ได้

วิธีการเสนอขาย

: เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจํากัด และ/หรือ เสนอ
ขายให้แ ก่ ผู้ล งทุน สถาบัน และ/หรื อ ผู้ล งทุน รายใหญ่ ไม่ว่าจะเสนอขาย
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยอาจแบ่งการเสนอขายเป็ นครัง้ เดียวเต็ม
วงเงินที่ขออนุมตั ิหรือหลายครัง้ ก็ได้ขนึ ้ อยู่กบั ดุลพินิจและความจําเป็ นในการ
ใช้เงินของบริษัท และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุน้ กูท้ ่ีเคยออกและ
เสนอขายแล้วก็ได้
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วัตถุประสงค์

: เพื่ อ รองรับการลงทุนของบริษัท การชํา ระหนี ้เ งิ น กู้ยื ม และหนี ้ก ารค้า การ
ไถ่ ถ อนตั๋ ว แลกเงิ น ของบริ ษั ท นํามาใช้เป็ นเงิ นทุ นหมุนเวี ยนสําหรับการ
ดําเนินการของบริษัท การจัดหาและซือ้ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งบันเทิง
ต่างๆ เพื่อการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และ/หรือ นํามาใช้
ในการดําเนินธุรกิจทั่วไปของ บริษัท ซึ่งรวมถึงการชําระภาระภาษีต่างๆ ของ
บริษัท

ตลาดรอง

: บริษัท อาจนําหุน้ กูท้ ่ีออกและเสนอขายไปขึน้ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตรา
สารหนีไ้ ทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

นอกจากนี ้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ยังได้อนุมัติการมอบอํานาจให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริษัท หรือ
นายจัก รพงษ์ จัก ราจุ ฑ าธิ บ ดิ์ หรื อ นางสาวพิ ม พ์อุ ม า จัก ราจุ ฑ าธิ บ ดิ์ (รายใดรายหนึ่ ง โดยไม่ ต ้อ ง
ประทับตราสําคัญของบริษัท) และบุคคลที่กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริษัท หรือนายจักรพงษ์
จักราจุฑาธิบดิ์ หรือนางสาวพิมพ์อมุ า จักราจุฑาธิบดิ์ มอบหมาย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการกําหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาํ เป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ เพื่อให้การออก
และเสนอขายหุน้ กูเ้ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการนําหุน้ กูด้ งั กล่าวไปขึน้ ทะเบียน
กับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอาํ นาจดําเนินการ
ขออนุญาต เปิ ดเผยข้อมูล และดําเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง การแต่งตัง้ ที่ปรึกษาหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ รวมทัง้ การเข้าทําข้อตกลง ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุน้ กูป้ ระสบผลสําเร็จ
(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการแต่งตัง้ บุคคลใด ๆ เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจผูแ้ ทนหรือตัวแทนของตนเพื่อ
ดําเนินการต่าง ๆ ข้างต้น) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 394,781,504 เสียง
เห็นด้วย
394,781,502 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
2 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
หมายเหตุ (1) การลงมติใ นวาระนี จ้ ะต้องได้รับ การอนุมัติ ด ้ว ยคะแนนไม่ น ้อยกว่ าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(2) ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อนหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูม้ ีอาํ นาจรายงานสารสนเทศ
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