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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของ
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เวลา และ สถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ สถานีโทรทัศน์ดิจิตัล ช่องเจเคเอ็น 18 อาคาร เจเคเอ็น เอ็มไพร์
เลขที่ 818 ซอยแบริ่ง 19 หมู่ท่ี 2 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เริ่มประชุม
ก่อนเริ่มประชุม นางสาววริศร์นลิน สุภาสนันท์ เลขานุการบริษัท ทําหน้าที่เลขานุการที่ประชุมได้แนะนําคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี ้
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
บริษัท

2. นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์

กรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร กรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ

3. นางพิสมัย ลิขิตอํานวย

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการ
ผูจ้ ัดการอาวุโส รักษาการรองกรรมการผูจ้ ัดการสายงานการเงินและ
บัญชี

4. นายสุรชัย ชมภูไพสร

กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายปรีชา บุณยกิดา

กรรมการรอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ บริหารความ
เสี่ยง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

6. นางสาวพิมพ์อมุ า จักราจุฑาธิบดิ์

กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานคอนเทนต์

7. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ

กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจดั การสายงานขาย

8. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

9. นายยุทธพงศ์ มา

กรรมการ

(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการ

เนื่องจากติดภารกิจ

กรรมการทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นายเอกภิสิทธ์ สุทธิกลุ พานิช

คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวมร้อยละ 90 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
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ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1.

นางสาวปิ ยะทิพย์ ดิลกศรี

Financial Controller

ทีป่ รึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท แคปปิ ตอลบ็อกซ์ คอนซัลติง้ จํากัด
1. นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกลุ

ที่ปรึกษากฎหมาย ทําหน้าที่ตรวจสอบให้การประชุมผูถ้ ื อหุ้นเป็ น ไป
อย่างโปรงใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ตัวแทนอิสระ ซึ่งเป็ นผู้แทนในการนับคะแนนและดูแลระบบการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนําพลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท (“ประธาน”) เป็ นประธานที่
ประชุม และได้ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดําเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้
ดังนี ้
ก่ อ นเริ่ ม การพิ จ ารณาวาระการประชุ ม บริ ษั ท ได้ชี ้แ จงว่ า การการประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2565 ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นี ้ เป็ นระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริการระบบควบคุมการประชุม
ที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์ และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็ นระบบที่
สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และได้มีการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการดําเนินการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี ้
1.

ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง

2.

การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้ นี ้
ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)

3.

กรณีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกําหนด ให้ดาํ เนินการลงคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
•
•

•

เนื่องจากการประชุมในครัง้ นีเ้ ป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บตั รลงคะแนน
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับ
คะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังที่ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระ
แล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทําการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่
กําหนด คือ 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครัง้ นึงว่ายืนยันการ
ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทําได้ดว้ ยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครัง้ แต่หาก
ในวาระนัน้ ได้ถกู ปิ ดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
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•

•

สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถื อหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง
Chrome เพื่อทําการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อ
รับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

4.

ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้ามาในระบบภายในกําหนด
ระยะเวลา ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

5.

ระบบจะทําการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท้ ่ีลงคะแนนผ่าน E-Voting และผูท้ ่ีลงคะแนนล่วงหน้า
ผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จาํ นวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด

6.

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมด และ
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

7.

ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีผูม้ ีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผูม้ ีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนน
เสียงทัง้ หมดของผูม้ ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8.

เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนัน้ เป็ นที่สนิ ้ สุดแล้ว

9.

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสาํ หรับวาระนั้น ๆ โดย
สามารถเริ่มส่งคําถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางและวิธีการ ดังนี ้
•

•

การสอบถามโดยการสนทนา กรณีท่ีท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี ้
(1) ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand) (2) เมื่อผู้ดาํ เนิน การ
ประชุมกล่าวเชิญและเรียกชื่อของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะดําเนินการเปิ ดไมโครโฟนให้สอบถาม โดยผู้
สอบถามจะต้องกด Unmute และเปิ ดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของตนเอง กรณีท่ไี ม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟน
ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุ ณาพิมพ์คาํ ถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่
ผูด้ าํ เนินการประชุมจะได้ทาํ การอ่านคําถามให้กบั ที่ประชุมแทนท่าน
การสอบถามโดยการพิมพ์ สามารถทําได้โดยการ (1) ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ
(2) กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ เพื่อที่ผดู้ าํ เนินการประชุมจะได้ทาํ การอ่านคําถามให้กบั ที่
ประชุมแทน
ความคิดเห็นหรือคําถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานที่ประชุมจะขอเสนอให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม
ใหม่ภายหลังจากปิ ดการประชุมแล้ว
กรณีท่ไี ม่มีผเู้ ข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดําเนินการประชุมต่อ หากผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะมีคาํ ถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คาํ ถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทําการอ่าน
คําถามของท่านในภายหลัง
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กรณี ท่ีผู้ถือหุน้ หรือผู้รบั มอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือซักถามผ่านช่องทาง Chat หรือช่องทาง
สนทนา จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีท่ีเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ตนรับมอบ
ฉันทะมาให้ท่ปี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
ทัง้ นี ้ บริษัทขอความกรุณาท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงด
เว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซาํ้ กัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายอื่นได้ใช้สิทธิดว้ ย จึงขอ
ความกรุณาผูถ้ ือหุน้ โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยดีและเพื่อเป็ นการบริหารการประชุม
ให้อยู่ในเวลาที่กาํ หนด
10.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

11.

หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง สามารถไปที่เมนู
Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่ อ พิ ม พ์ข้อ ความ หรื อ หากประสงค์จ ะสอบถามด้ว ยการสนทนา ให้ไ ปที่ เ มนู
Reactions ทางด้านล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand) เพื่อรอเจ้าหน้าที่กล่าวเชิญและเรียกชื่อของท่าน
ต่อไป และหากไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุ ณาพิมพ์คาํ ถามมาทาง
ช่องทาง Chat แทน

เลขานุการบริษัทได้ชีแ้ จงให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 7 ราย นับเป็ นหุ้น จํานวน
346,306,701 หุน้ มีผรู้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุม จํานวน 24 ราย นับเป็ นหุน้ จํานวน 48,467,803 หุน้ รวมผูเ้ ข้า
ประชุม ทัง้ สิน้ จํานวน 31 ราย ถือหุน้ รวมจํานวน 394,774,504 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.9836 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้
ทัง้ หมดของบริษัท จํานวน 607,498,256 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม และขอเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผู้รายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน
2564 โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 1) ซึ่งบริษัทได้จดั ทําขึน้ แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยได้นาํ ส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกํา หนด พร้อ มทั้ง เผยแพร่ ส ํา เนารายงานการประชุ ม ดัง กล่ า วทางเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท
(www.jknglobal.com) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และปรากฏว่าไม่มี
ผูใ้ ดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า
ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2564
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จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุม
ได้พิจารณาลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 394,781,504 เสียง
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย

394,781,504 เสียง
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 ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(2) ในวาระนีม้ ีผูถ้ ื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

พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีกจํานวน 1,500
ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท รวมเป็ นวงเงินใหม่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงือ่ นไขและรายละเอียดทีก่ าํ หนด
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผู้รายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า
ตามที่ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้มีมติตามวาระที่ 12 ("มติ
อนุ มัติการออกหุ้นกู้เดิม”) อนุมตั ิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทจากเดิมใน
วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เป็ น 2,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี ้ หากมีการซือ้ คืน และ/
หรือ ไถ่ถอนหุน้ กู้ ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุน้ กูล้ ดลง ให้บริษัทสามารถออก
หุน้ กูเ้ พิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติ อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั บริษัทมีการขยายธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความประสงค์ขอขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทอีกใน
จํานวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
ในการนี ้ ให้กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริษัท และนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิ บดิ์ หรือนางสาว
พิ ม พ์อุม า จัก ราจุฑ าธิ บ ดิ์ (รายใดรายหนึ่ง โดยไม่ต ้องประทับ ตราสํา คัญ ของบริษัท ) และบุค คลที่
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริษัท หรือนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือนางสาวพิมพ์อุมา จักรา
จุฑาธิบดิ์ มอบหมาย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่จาํ เป็ น
และ/หรือ เกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็ นไปตาม
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หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการนําหุน้ กูด้ งั กล่าวไปขึน้ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสาร
หนีไ้ ทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอาํ นาจดําเนินการขออนุญาต เปิ ดเผย
ข้อมูล และดําเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตัง้ ที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทําข้อ ตกลง ลงนามและแก้ไ ขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้อง และมีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกูป้ ระสบผลสําเร็จ
(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการแต่งตัง้ บุคคลใดๆ เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจผูแ้ ทนหรือตัวแทนของตนเพื่อ
ดําเนินการต่าง ๆ ข้างต้น)
หลังจากนัน้ นางสาวปิ ยะทิพย์ ดิลกศรี Financial Controller นําเสนอรายละเอียดให้ท่ีประชุมพิจารณา
เพิ่มเติมว่า การขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทดังกล่าว เป็ นการเตรียมความพร้อม
ในการขยายธุรกิจและเป็ นการบริหารจัดการความเสี่ยงการเสียโอกาสทางธุรกิจ ช่วยสนับสนุนบริษัทมี
ความคล่องตัวและมีทางเลือกในการบริหารการเงินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละช่วงเวลา
รวมถึงเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ การชําระคืนเงินกู้ และ/หรือการไถ่ถอนหุน้ กูเ้ ดิมที่ครบ
กําหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทดังต่อไปนี ้
ประเภทหุ้นกู้

: หุ้น กู้ทุก ประเภท ชนิ ด ระบุช่ื อ ผู้ถื อ หรื อ ไม่ ร ะบุช่ื อ ผู้ถื อ มี ป ระกัน หรื อ ไม่ มี
ประกัน มีหรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้

วงเงิน

: ขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท อีกจํานวนไม่เกิน 1,500
ล้านบาท ทัง้ นี ้ เมื่อรวมกับวงเงินที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เคยอนุมตั ิไปแล้วตามมติ
อนุมตั ิการออกหุน้ กูเ้ ดิม มูลค่ารวมของเงินต้นหุน้ กูท้ ่ียงั 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
หุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถทําการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก
(Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมตั ิ
ทั้ง นี ้ ในกรณี อ อกหุ้น กู้เ พื่ อ การ Refinancing (การออกหุ้น กู้ใหม่ เพื่ อชําระ
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 นั้นจะไม่นบั เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุน้ กูท้ ่ี
ยังมิได้ไถ่ถอนในการคํานวณวงเงินของหุน้ กูท้ ่ีบริษัทสามารถทําการออกและ
เสนอขายได้
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สกุลเงิน

: เสนอขายในสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัต รา
แลกเปลี่ ย นในขณะที่มี การออกและเสนอขายแต่ ล ะคราวได้ตามที่บริษัท
เห็นสมควร

อัตราดอกเบีย้

: ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้

อายุของหุ้นกู้

: ขึ น้ อยู่กับ สภาวะตลาดในขณะที่อ อกและเสนอขายหุ้น กู้ในแต่ล ะครัง้ โดย
สามารถกําหนดให้มีการไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกําหนดอายุของหุน้ กูห้ รือไม่กไ็ ด้

วิธีการเสนอขาย

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

วัตถุประสงค์

: เพื่ อ รองรับการลงทุนของบริษั ท การชํา ระหนี ้เ งิ น กู้ยื ม และหนี ้ก ารค้า การ
ไถ่ ถ อนตั๋ ว แลกเงิ น ของบริ ษั ท นํามาใช้เป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนสําหรั บ การ
ดําเนินการของบริษัท การจัดหาและซือ้ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งบันเทิง
ต่างๆ เพื่อการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และ/หรือ นํามาใช้
ในการดําเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงการชําระภาระภาษี ต่างๆ ของ
บริษัท

ตลาดรอง

: บริ ษั ท อาจนํา หุ้น กู้ท่ี อ อกและเสนอขายไปขึ น้ ทะเบี ย นกับ สมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ ทยหรือตลาดรองอื่นใดได้ตามความเหมาะสม

จากนั้น เลขานุก ารบริษัท ได้ชี ้แ จงว่าคณะกรรมการพิจ ารณาแล้วเห็น สมควรให้ท่ีป ระชุม วิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 พิจารณาอนุมตั ิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท และมอบ
อํานาจตามรายละเอียดที่เสนอ และเปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่
เกี่ยวกับวาระนี ้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ี
ประชุมได้พิจารณาลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการขยายวงเงินการออกและเสนอ
ขายหุน้ กูข้ องบริษัท เพิ่มอีกจํานวน 1,500 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท รวมเป็ น
วงเงินใหม่ ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กาํ หนด
ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

หน้า 8 ของจํานวน 8 หน้า

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) การลงมติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(2) ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระ
ก่อนหน้า
วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เลขานุการบริษัท ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้น ซักถาม และเสนอวาระอื่น ๆ เพื่ อ ให้ท่ีป ระชุมพิจารณา
หากแต่ไม่มีคาํ ถามใด ๆ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุน้ ทุก ท่านที่ได้ส ละเวลามาร่วมประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 และกล่าวปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 15.15 น.

ขอแสดงความนับถือ

(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)
ประธานกรรมการ

