สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ 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 สถานีโทรทัศน์ดิจิตลั ช่องเจเคเอ็น 18 อาคาร เจเคเอ็น เอ็มไพร์ เลขที่
818 ซอยแบริ่ง 19 หมู่ท่ี 2 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เริ่มประชุม
ก่อนเริ่มประชุม นางสาววริศร์น ลิน สุภ าสนัน ท์ เลขานุการบริษั ท ทําหน้าที่ เลขานุการที่ป ระชุม ได้แ นะนําคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี ้
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท

2. นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์

กรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร กรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ

3. นางพิสมัย ลิขิตอํานวย

กรรมการ กรรมการบริห าร กรรมการบริห ารความเสี่ ยง รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การอาวุโส รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงินและบัญชี

4. นายสุรชัย ชมภูไพสร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายปรีชา บุณยกิดา

กรรมการรอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง
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
ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวปิ ยะทิพย์ ดิลกศรี
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ทีป่ รึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท แคปปิ ตอลบ็อกซ์ คอนซัลติง้ จํากัด
1. นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกลุ

ที่ปรึกษากฎหมาย ทําหน้าที่ตรวจสอบให้การประชุมผูถ้ ื อหุน้ เป็ นไปอย่าง
โปรงใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ตัวแทนอิสระ ซึ่งเป็ นผู้แทนในการนับคะแนนและดูแลระบบการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนําพลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท (“ประธาน”) เป็ นประธานที่ประชุม
และได้ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดําเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี ้
ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม บริษัทได้ชีแ้ จงว่าการการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM) นี ้ เป็ นระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รบั การรับรอง
จากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็ นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 และได้มีการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการดําเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และขั้นตอนการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี ้
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
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4.

ผูถ้ ื อหุน้ ที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้ามาในระบบภายในกําหนด
ระยะเวลา ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

5.

ระบบจะทําการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท้ ่ีลงคะแนนผ่าน 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
การสอบถามโดยการพิมพ์ สามารถทําได้โดยการ (1) ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ (2)
กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ เพื่อที่ผดู้ าํ เนินการประชุมจะได้ทาํ การอ่านคําถามให้กับที่ประชุม
แทน
ความคิดเห็นหรือคําถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานที่ประชุมจะขอเสนอให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใหม่
ภายหลังจากปิ ดการประชุมแล้ว
กรณีท่ีไม่มีผเู้ ข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดําเนินการประชุมต่อ หากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะมีคาํ ถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คาํ ถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทําการอ่านคําถามของ
ท่านในภายหลัง
กรณีท่ีผูถ้ ื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 ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นได้ใช้สิทธิดว้ ย จึงขอความ
กรุณาผูถ้ ือหุน้ โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยดีและเพื่อเป็ นการบริหารการประชุมให้อยู่ใน
เวลาที่กาํ หนด

10.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
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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 ารบริษั ท ได้ชี ้แ จงให้ท่ี ป ระชุม ทราบว่ า มี ผู้ถื อ หุ้น เข้า ร่ว มประชุม ด้ว ยตนเอง จํา นวน 7 ราย นับ เป็ น หุ้น จํา นวน
346,306,701 หุ้น มีผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จํานวน 24 ราย นับเป็ นหุ้น จํานวน 48,467,803 หุ้น รวมผูเ้ ข้า
ประชุม ทั้งสิ น้ จํานวน 31 ราย ถื อหุ้นรวมจํานวน 394,774,504 หุ้น คิด เป็ นร้อยละ 64.9836 ของจํานวนหุ้นที่ จาํ หน่ ายได้
ทั้งหมดของบริษัท จํานวน 607,498,256 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม และขอเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
รับ รองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวัน ที่ 30 เมษายน 2564 โดยมี
สําเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 1) ซึ่งบริษัทได้จัดทําขึน้ แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุน้ โดยได้นาํ ส่งให้
ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลั กทรั พ ย์ฯ”) และกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกํ า หนด พร้อ มทั้ ง เผยแพร่ ส ํา เนารายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.jknglobal.com) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และปรากฏว่าไม่มีผูใ้ ด
คัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรง
ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
1/2565 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับ วาระนี ้
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา
ลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
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
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หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(2) ในวาระนีม้ ีผูถ้ ือหุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเปิ ดประชุม จํานวน 1 ราย
คิดเป็ น 7,000 เสียง ทําให้ในวาระนีม้ ีจาํ นวนคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
ทัง้ หมด 394,781,504 เสียง
วาระที่ 2

พิ จารณาอนุ มั ติ การขยายวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้ น กู้ข องบริษั ท เพิ่ ม อีก จํานวน 1,500
ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่ เกิน 2,500 ล้านบาท รวมเป็ นวงเงินใหม่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงือ่ นไขและรายละเอียดทีก่ าํ หนด
ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้ เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้มีมติตามวาระที่ 12 ("มติอนุ มัติ
การออกหุ้นกู้เดิม”) อนุมตั ิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทจากเดิมในวงเงินไม่เกิน
1,500 ล้านบาท เป็ น 2,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี ้ หากมีการซือ้ คืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุน้ กู้
ไม่ว่าด้วยกรณี ใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออก หุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก
(Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมตั ิ อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั บริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมี
ความประสงค์ขอขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทอีกในจํานวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
ในการนี ้ ให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริษัท และนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือนางสาวพิมพ์อมุ า
จักราจุฑาธิบดิ์ (รายใดรายหนึ่งโดยไม่ตอ้ งประทับตราสําคัญของบริษัท) และบุคคลที่กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามของบริษัท หรือนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ มอบหมาย
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่จาํ เป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุน้ กู้ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และการนําหุ้นกูด้ ังกล่าวไปขึน้ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความ
เหมาะสม ตลอดจนให้มีอาํ นาจดําเนินการขออนุญาต เปิ ดเผยข้อมูล และดําเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้อ ง การแต่งตั้งที่ป รึกษาหรือบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ รวมทั้งการเข้าทํา
ข้อตกลง ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ เพื่อให้
การออกและเสนอขายหุน้ กูป้ ระสบผลสําเร็จ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการแต่งตัง้ บุคคลใด ๆ เป็ นผูร้ บั
มอบอํานาจผูแ้ ทนหรือตัวแทนของตนเพื่อดําเนินการต่าง ๆ ข้างต้น)
หลังจากนั้น นางสาวปิ ยะทิพย์ ดิลกศรี Financial Controller นําเสนอรายละเอียดให้ท่ีประชุมพิจารณา
เพิ่มเติมว่า การขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทดังกล่าว เป็ นการเตรียมความพร้อมในการ
ขยายธุรกิจและเป็ นการบริหารจัดการความเสี่ยงการเสียโอกาสทางธุรกิจ ช่วยสนับสนุนบริษัทมี ความ
คล่องตัวและมีทางเลือกในการบริหารการเงินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละช่วงเวลา รวมถึง
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ การชําระคืนเงินกู้ และ/หรือการไถ่ถอนหุน้ กูเ้ ดิมที่ครบกําหนดไถ่ถอน
โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทดังต่อไปนี ้
ประเภทหุ้นกู้

: หุน้ กูท้ ุกประเภท ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือหรือไม่ระบุช่ือผูถ้ ื อ มีประกันหรือไม่มีประกัน
มี ห รือ ไม่ มี ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ ทั้ง นี ้ ขึ น้ อยู่กับ ความเหมาะสมของสภาวะตลาด
ในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้
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วงเงิน

: ขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษั ท อีกจํานวนไม่เกิน 1,500
ล้านบาท ทั้งนี ้ เมื่ อรวมกับวงเงิน ที่ ท่ีป ระชุมผู้ถือหุ้น เคยอนุมัติไปแล้วตามมติ
อนุมัติการออกหุน้ กูเ้ ดิม มูลค่ารวมของเงินต้นหุน้ กูท้ ่ียังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง จะต้องมีจาํ นวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (หรือสกุล
เงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอ
ขายแต่ ล ะคราวได้ต ามที่ บ ริษั ท เห็ น สมควร) ทั้งนี ้ หากมี การซื อ้ คื น และ/หรือ
ไถ่ถอนหุน้ กู้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุน้ กูล้ ดลง ให้บริษัท
สามารถทําการออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงิน
ที่ขออนุมตั ิ
ทั้งนี ้ ในกรณี ออกหุน้ กูเ้ พื่อการ Refinancing (การออกหุน้ กูใ้ หม่เพื่อชําระ และ/
หรือ ทดแทนหุน้ กูเ้ ดิม) มูลค่าเงินต้นของหุน้ กูเ้ ดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกัน
กับวันที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ หม่เพื่อการออกหุน้ กูเ้ พื่อการ Refinancing นั้น
จะไม่นับเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุน้ กูท้ ่ียงั มิได้ไถ่ถอนในการ
คํานวณวงเงินของหุน้ กูท้ ่ีบริษทั สามารถทําการออกและเสนอขายได้

สกุลเงิน

: เสนอขายในสกุ ล เงิ น บาทหรื อ สกุ ล เงิ น อื่ น ในอั ต ราที่ เที ย บเท่ า โดยใช้อั ต รา
แลกเปลี่ ย นในขณะที่ มี ก ารออกและเสนอขายแต่ ล ะคราวได้ต ามที่ บ ริ ษั ท
เห็นสมควร

อัตราดอกเบีย้

: ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้

อายุของหุน้ กู้

: ขึน้ อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้ โดยสามารถ
กําหนดให้มีการไถ่ถอนหุน้ กูก้ อ่ นครบกําหนดอายุของหุน้ กูห้ รือไม่ก็ได้

วิธีการเสนอขาย

: เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจํากัด และ/หรือ เสนอขาย
ให้ แ ก่ ผู้ ล งทุ น สถาบั น และ/หรื อ ผู้ ล งทุ น รายให ญ่ ไม่ ว่ า จะเสนอขาย
ภายในประเทศหรือ ต่างประเทศ โดยอาจแบ่งการเสนอขายเป็ นครัง้ เดียวเต็ ม
วงเงินที่ขออนุมัติหรือหลายครัง้ ก็ได้ขึน้ อยู่กับดุลพินิจและความจําเป็ นในการใช้
เงินของบริษัท และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุน้ กูท้ ่ีเคยออกและเสนอ
ขายแล้วก็ได้

วัตถุประสงค์

: เพื่ อ รองรับ การลงทุ น ของบริ ษั ท การชํา ระหนี ้ เงิ น กู้ ยื ม และหนี ้ ก ารค้ า การ
ไถ่ถอนตั๋วแลกเงินของบริษัท นํามาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินการ
ของบริษัท การจัดหาและซือ้ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งบันเทิงต่างๆ เพื่อการ
ดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และ/หรือ นํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ
ทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงการชําระภาระภาษีต่างๆ ของบริษัท

ตลาดรอง

: บริ ษั ท อาจนํ า หุ้ น กู้ ท่ี อ อกและเสนอขายไปขึ ้น ทะเบี ย นกั บ สมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ ทยหรือตลาดรองอื่นใดได้ตามความเหมาะสม

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้ชีแ้ จงว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 1/2565 พิจารณาอนุมตั ิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท และมอบอํานาจตาม
รายละเอียดที่เสนอ และเปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ ยวกับวาระนี ้
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
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เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา
ลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการขยายวงเงินการออกและเสนอขาย
หุน้ กูข้ องบริษัท เพิ่มอีกจํานวน 1,500 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท รวมเป็ นวงเงินใหม่
ไม่ เกิ น 4,000 ล้า นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง ภายใต้เงื่อ นไขและรายละเอี ย ดที่ ก ํา หนด ตามที่ เสนอ
ทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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) การลงมติ ในวาระนี ้จ ะต้อ งได้รับ การอนุ มัติ ด ้วยคะแนนไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(2) ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน
หน้า
วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เลขานุการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถาม และเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา หากแต่
ไม่มีคาํ ถามใด ๆ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 1/2565 และกล่าวปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ
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15

(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)
ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

