ที่ JKNGB-001-03/2565
วันที่ 14 มีนาคม 2565
เรื่อง
เรียน

แจ้งมติท่ปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2565 ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 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 5 ราย นับเป็ นหุน้ จํานวน 346,296,199 หุน้ มีผูร้ บั มอบฉันทะจาก
ผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุม จํานวน 22 ราย นับเป็ นหุน้ จํานวน 49,140,029 หุน้ รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุม ทั้งหมด จํานวน 27 ราย
ถื อ หุ้น รวมจํา นวน 395,436,228 หุ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 65.0926 ของจํา นวนหุ้น ที่ จ ํา หน่ า ยได้ทั้ง หมดของบริษั ท จํา นวน
607,498,256 หุน้ โดยมีมติท่จี ะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 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 (1) การลงมติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
(2) ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเปิ ดประชุม

วาระที่ 2

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่
โดยมีมลู ค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ให้แก่ผลู้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และอนุมตั กิ าร
มอบอํานาจ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสําคัญข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 395,436,228 เสียง
เห็นด้วย
395,436,228 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 (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

วาระที่ 3

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 61,350,000
บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํ า นวน 392,730,293.50 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ ํ า นวน
454,080,293.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 122,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี ้ มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ

454,080,293.50 บาท (สี่ ร อ้ ยห้าสิ บสี่ ล ้านแปดหมื่น สองร้อย
เก้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
908,160,587 หุน้
(เก้าร้อยแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้า
ร้อยแปดสิบเจ็ดหุน้ )
0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
908,160,587 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้

(เก้าร้อยแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้า
ร้อยแปดสิบเจ็ดหุน้ )
(-หุน้ )”

และอนุมัติ การมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อกรรมการผู้มีอาํ นาจของบริษัท และ/หรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ี
อํานาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการมอบหมาย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณา
กําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไข
ถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คําขอต่างๆ และ/
หรื อดําเนิ นการใดๆ เพื่ อปฏิ บัติ ให้เป็ น ไปตามคํา สั่ง ของนายทะเบี ย นในการยื่ น จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
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รวมถึงการนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการ
นําส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 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 (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

วาระที่ 4

อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติดว้ ยเสียงเป็ นเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 122,700,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพให้กับ AO Fund และ AO Fund 1 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสรุปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล
มีเดียจํากัด (มหาชน) ให้กบั AO Fund และ AO Fund 1 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2 และ 3) ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี ้
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 (1) การลงมติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
(2) ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 5

อนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษั ท และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ
ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ที่ ม าประชุมและมี สิท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อนุมัติ ก ารแก้ไ ขเพิ่ มเติ มวัตถุป ระสงค์ของบริษัท เพื่อให้
3

ครอบคลุมสอดคล้องและรองรับกับแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัททัง้ ในปั จจุบนั และในอนาคต จากเดิม
32 ข้อ เป็ น 33 ข้อ โดยเพิ่มเติม ข้อ 33 ดังนี ้
“33. คํา้ ประกัน หรื อรับประกันหนีส้ ิ น ความรับ ผิ ด และการปฏิ บัติตามสัญ ญาของนิติบุคคลในเครือ
เท่านัน้ ”
และอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท 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”
รวมทัง้ อนุมตั ิการมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ี
อํานาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมาย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการ
จดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอาํ นาจ
ดําเนินการต่าง ๆ ที่จาํ เป็ น แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อความและ/หรือถ้อยคําของวัตถุประสงค์ในการ
จดทะเบียนดังกล่าวได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม เพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้
การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสิน้ สมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในวาระนี ้ รวมจํานวนเสียงได้ 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 (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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