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EGM1/2019วธีิปฏบิตัใินการลงคะแนนและนับคะแนน

 ลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยการลงความเหน็ในบัตรลงคะแนนทีไ่ด้รับจากการลงทะเบยีน

 หน่ึงหุ้นถอืเป็นหน่ึงเสยีง ผู้ถอืหุ้นรายหน่ึงจะมคีะแนนเสยีงเท่ากับจาํนวนหุ้นทีม่หีรือทีไ่ด้รับมอบฉันทะ

 ขอมตแิต่ละวาระจากทีป่ระชุม หากท่านใดไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียง ขอโปรดยกมือ เพือ่เจ้าหน้าที่

จะรับบัตรลงคะแนน และดาํเนินการตรวจนับคะแนน 

 ในการรวบรวมผลคะแนน  บริษัทฯ จะนําเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แยกออกจากคะแนน

เสยีงทีเ่หน็ด้วย

 หากไม่มี ผู้ถือหุ้นยกมือ จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ หรือรับรองในวาระน้ันๆ เป็นเอกฉันท ์

เว้นแต่กรณีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบ

ฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยดึถอืตามเจตนาของผู้ถอืหุ้นทีม่อบฉันทะดังกล่าว โดยบันทกึคะแนนเสียงไว้

ในระบบเพือ่ลงมตสิาํหรับวาระน้ันๆ ไว้แล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใดๆ อกี



EGM1/2019วธีิปฏบิตัใินการลงคะแนนและนับคะแนน (ตอ่)

 หากประสงคจ์ะไม่อยู่ในห้องประชุม และต้องการรักษาสิทธิการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ันๆ  ขอให้

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้กับเจ้าหน้าที ่เพือ่ตรวจนับคะแนนเมือ่ถงึวาระน้ันๆ หากไม่ได้มอบ

ไว้จะถอืว่าเหน็ด้วยในวาระน้ันๆ รวมทัง้วาระทีเ่หลอือยู่ทัง้หมด

 หากแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะถอืว่าบัตรลงคะแนนทีส่่งหลังจากน้ันเป็นโมฆะ และ

ไม่นาํมานับคะแนนเสยีง

 กรณีทีม่ผีลทาํให้การลงคะแนนเสยีงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสยีน้ัน มอีกี 4 กรณี ดังนี้

 ลงคะแนนไม่ตรงตามวาระทีม่กีารลงคะแนน

 ไม่ทาํเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน

 ทาํเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้ถอืหุ้นต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้

คัสโตเดยีนในประเทศไทยทีส่ามารถแบ่งการลงคะแนนเสยีงได้
 บัตรลงคะแนนชาํรุด จนไม่สามารถวนิิจฉัยได้ว่ามคีวามประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด



EGM1/2019

 ก่อนการลงมตใินแต่ละวาระ  ผู้ถอืหุ้นสามารถเสนอความคดิเหน็ หรือ ซักถามในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกับ

วาระน้ันๆ ตามความเหมาะสม

• ขอให้ผู้ถอืหุ้นทีต่้องการซักถาม  กรุณายกมอื

• เมือ่ประธานฯ อนุญาตแล้ว  กรุณาแจ้งต่อทีป่ระชุมก่อนการซักถาม หรือแสดงความเหน็

– เป็นผู้ถอืหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ  

– แจ้งชือ่และนามสกุล

 หลังการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้

ทีป่ระชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง จาํนวนบัตรเสีย เป็นจาํนวนและ

อัตราร้อยละเท่าใด เมือ่เทยีบกับจาํนวนทีล่งคะแนนเสยีงทัง้หมด เป็นทศนิยม 4 ตาํแหน่ง

 เมื่อสิน้สุดการประชุม โปรดส่งบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระก่อนออกจากห้องประชุม โดยขอให้

ลงมตแิละลงนามในบัตรลงคะแนนให้ครบทุกวาระ

วธีิปฏบิตัใินการลงคะแนนและนับคะแนน (ตอ่)
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วาระที ่1*

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2562

ซึง่ประชุมเมื่อวันที ่26 เมษายน 2562     
(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่1)

EGM1/2019



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 ได้จัดขึน้เมือ่วันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดทาํ

รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ซึง่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษัท ภายในระยะเวลากาํหนดพร้อมทัง้เผยแพร่สาํเนารายงานการประชุมดงักล่าว
ทางเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.jknglobal.com) แล้ว

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็ว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถอืหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเหน็สมควรเสนอให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่

26 เมษายน 2562

วาระที ่1

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

การลงมติ

EGM1/2019



วาระที ่1

Q&A

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2562

ซึง่ประชุมเมื่อวันที ่26 เมษายน 2562     

EGM1/2019



วาระที ่2*

พจิารณารับทราบการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคข์องการใช้เงนิทีไ่ด้จาก

การระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO)
อย่างไม่เป็นนัยสาํคัญ ด้วยวิธีการเกล่ียวงเงินระหว่างรายการที่มีการ

เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลักทรัพย ์และเปล่ียนแปลงกาํหนดระยะเวลาการใช้เงนิ

EGM1/2019



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ประกาศที่ สจ.63/2561 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพยแ์ละร่างหนังสอืชีช้วน 

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสําคัญ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคก์ารใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์สามารถกระทาํได้เมื่อได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่ทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องระบุความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงินตาม
รายละเอียดที่กําหนดไว้ตามประกาศที่ สจ. 63/2561 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
71/2561 เร่ือง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงิน
ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยแ์ละร่างหนังสอืชีช้วน

วาระที ่2 EGM1/2019



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ตอ่)

วาระที ่2 EGM1/2019

บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก และเข้าทาํการซือ้ขายในตลาด

หลักทรัพย ์เอม็เอไอ เมือ่วันที ่30 พฤศจกิายน 2560 จาํนวน 140 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 8.00 บาท ได้รับเงนิ

หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนแล้ว จาํนวน 1,065.26 ล้านบาท 

การลงทุนในธุรกิจสถานีโทรทัศน์ข่าว JKN-CNBC ของบริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จํากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท มกีารใช้เงนิลงทุนน้อยกว่าทีป่ระมาณการไว้

 ลดต้นทุนค่าอุปกรณไ์ด้  : บริษัทประสานงานไปยังผู้ผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ ์Hardware และ

Software ต่างๆ ในต่างประเทศโดยตรง

 ลดต้นทุนค่าเช่าสถานทีล่งได้อย่างมาก : ปรับเปลี่ยนแผนการก่อสร้าง Studio จากในบริเวณ

ตัวเมอืงกรุงเทพมหานคร มาเป็น ณ บริเวณทีท่าํการของบริษัทและบริษัทย่อย

ภายหลังการลงทุนและใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบริษัทย่อยแล้ว ยังมเีงนิคงเหลอื 66 ล้านบาท



ความเหน็คณะกรรมการ

วาระที ่2 EGM1/2019

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 เพื่อ

พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคข์องการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชนเป็นคร้ังแรกอย่างไม่เป็นนัยสาํคัญ ด้วยวธีิการเกล่ียวงเงนิระหว่างรายการทีม่ีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว

ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์และเปลี่ยนแปลงกาํหนดระยะเวลาการใช้เงนิ

จากการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในเร่ืองของความจําเป็นในการใช้เงินลงทุนของบริษัท              

ในส่วนจํานวนเงินคงเหลือดังกล่าว คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทควรเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักการลงทุน

ระหว่าง การขยายธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์กับ การลงทุน และ/หรือ

ขยายธุรกจิของบริษัทย่อย และ เปลี่ยนแปลงกาํหนดระยะเวลาใช้เงนิ 

การเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักการลงทุนดังกล่าว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคข์องการใช้เงินที่ได้

จากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสําคัญตามนัยของ

ประกาศที ่สจ. 63/2561 โดยมรีายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคข์องการใช้เงนิ ดังต่อไปนี้



ความเหน็คณะกรรมการ (ตอ่)

วาระที ่2 EGM1/2019

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิตามแบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขายหลักทรัพย์

จาํนวนเงนิเดมิ

ตามแบบแสดง

รายการข้อมูล
(ล้านบาท)

จาํนวนเงนิใหม่ที่

ได้รับการอนุมัตจิาก

คณะกรรมการ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาการ

ใช้เงนิ

1.   เงนิลงทุนสาํหรับการขยายธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจใหบ้ริการและ

จาํหน่ายลิขสิทธิค์อนเทนต์

500.00 566.00

ภายในปี 25632.   เพือ่ใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและใช้สาํหรับการดาํเนินการทั่วไป 95.00 95.00

3.   เพือ่ลงทุน และ/หรือขยายธุรกิจของบริษัทย่อย1/ 125.00 59.00

4.   ชาํระคืนเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ และ/หรือชาํระคืนหนีหุ้น้กู้ 400.00 400.00

รวมทัง้สิน้ 1,120.00 1,120.00

หมายเหตุ   1/   ลงทนุในธุรกจิสถานีโทรทศันข่์าวช่อง JKN-CNBC Thailand ของบริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกัด



ความเหน็คณะกรรมการ (ตอ่)

วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง

การลงมติ

วาระที ่2 EGM1/2019

การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงินตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ

ขายหลักทรัพย์จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือประมาณการใด ๆ เน่ืองจาก

สถานีโทรทัศน์ข่าว JKN-CNBC ของบริษัทเจเคเอ็น นิวส ์จํากัด ยังคงดําเนินกิจการได้อย่างเต็มศักยภาพ

เช่นเดิมด้วยต้นทุนที่ลดลง และข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้เป็นเพียงส่วนของโครงการในอนาคตที่ไม่ได้ถูกนําไป

คาํนวณรายได้
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 เพื่อพิจารณา

รับทราบการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคข์องการใช้เงนิทีไ่ด้จากการระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชน

เป็นคร้ังแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสาํคัญ ด้วยวธีิการเกล่ียวงเงนิระหว่างรายการทีมี่การเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว

ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์และเปล่ียนแปลงกาํหนดระยะเวลาการใช้เงนิ  



EGM1/2019

วาระที ่2

Q&A

พจิารณารับทราบการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคข์องการใช้เงนิทีไ่ด้จาก

การระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO)
อย่างไม่เป็นนัยสาํคัญ ด้วยวิธีการเกล่ียวงเงินระหว่างรายการที่มีการ

เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลักทรัพย ์และเปล่ียนแปลงกาํหนดระยะเวลาการใช้เงนิ
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วาระที ่3*

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่

ของบริษัทต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจาํนวนไม่เกนิ 10 ราย ใน

รอบระยะเวลา 4 เดอืนใด ๆ ซึง่เป็นผู้ลงทุนสถาบนั
(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่2)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

วาระที ่3

เพือ่ใหบ้ริษัทมีแหล่งเงนิทุนเพิม่เตมิสาํหรับการดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตรใ์นการเติบโตสู่ตลาดใน

ต่างประเทศของบริษัทในอนาคต เพือ่ชาํระคนืเงนิกู้และไถ่ถอนหุน้กู้ของบริษัท และเพือ่ใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียน

ในกจิการของบริษัท 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่6/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่14 พฤศจิกายน 2562 จึงได้มีมติอนุมัติ

การออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพทีอ่อกใหม่ของบริษัท (“หุน้กู้แปลงสภาพ”) 

 มีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกนิ 1,200,000,000 บาท 

 ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด ซึง่เป็นผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงเพยีงรายเดยีว คอื North Haven Thai

Private Equity L.P. (“NHTPE”)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ตอ่)

วาระที ่3

 โดยอัตราแปลงสภาพจะเทา่กับจาํนวนเงนิตน้ของหุน้กู้แปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ

เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจาํนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดอืนใดๆ 
ตามนิยาม ข้อ 43 (1) ของประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที ่ทจ. 17/2561 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ีอ่อกใหม่

และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ ทจ. 
21/2551 เร่ืองหลักเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกัน

 หุน้กู้แปลงสภาพ มกีาํหนดอายุไม่เกนิ 5 ปีนับจากวันทีอ่อกหุน้กู้แปลงสภาพ

 มรีาคาแปลงสภาพไม่ตํ่ากว่า 8 บาทตอ่หุน้ 

บริษัทจะพจิารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท จาํนวนไม่เกิน 150,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท เพือ่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้กู้แปลงสภาพ ซึง่เป็นราคาแปลงสภาพของหุน้สามัญ

เพิม่ทุนทีจ่ะจดัสรรเพือ่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพทีไ่ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ตอ่)

วาระที ่3

ราคาตลาดคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ์ ย้อนหลัง                  
15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่

1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด คอื ระหว่างวันที ่24 ตุลาคม ถงึวันที ่13 พฤศจกิายน 2562 ซึง่เทา่กับ 6.17 บาทต่อหุน้

ทัง้นี ้รายละเอียดต่าง ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปสาระสาํคัญของข้อกาํหนดและเงื่อนไข
ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ให้แก่ NHTPE ตามที่

ปรากฎในสิ่งทีส่่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติและบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียด             

ไปแล้ว ได้มีการเจรจาเพิ่มเติม จึงมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหัวข้อ “สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ก่อนวันครบกาํหนด” ซึง่สามารถสรุปได้ดังนี้
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ตอ่)

วาระที ่3

หวัข้อ รายละเอียด (เดมิ) รายละเอียด (แก้ไข)

สิทธิในการไถ่ถอน

หุน้กู้แปลงสภาพ

ก่อนวันครบกาํหนด

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพใน

ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ

บริษัท ก่อนครบกาํหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้ ณ วัน

ใด ๆ หลังจากครบกําหนด 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

แปลงสภาพ 

ในกรณีทีผู้่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้น

กู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง

สภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 วันเป็นลายลักษณอั์กษร

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพใน

ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ

บริษัท ก่อนครบกําหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ณ วัน

ใด ๆ หลังจากครบกาํหนด  3 ปี 9 เดือน นับจากวันออก

หุน้กู้แปลงสภาพ 

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิในการไถ่ถอน                 

หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง

สภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 วันเป็นลายลักษณอั์กษร
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ตอ่)

วาระที ่3

หวัข้อ รายละเอยีด (เดมิ) รายละเอยีด (แก้ไข)

สิทธิในการ

ไถ่ถอนหุน้กู้

แปลงสภาพ

ก่อนวันครบ

กาํหนด (ต่อ)

หากครบกําหนด 3 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ

คงมีหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามัญของบริษัทคงเหลืออยู่มากกว่า 700,000,000 บาท 

บริษัทมีสิทธิในการขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิในการไถ่

ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง

สภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ สําหรับจาํนวนมูลค่าที่ตรา

ไ ว้ ข อ ง หุ้ น กู้ แ ป ล ง ส ภ า พ เ ฉ พ า ะ ใ น ส่ ว น ที่ เ กิ น ก ว่ า 

700,000,000 บาท ออกไป 1 ปี

หากครบกาํหนด 3 ปี 9 เดอืน นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

และคงมหุี้นกู้แปลงสภาพทีย่ังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามัญของบริษัทคงเหลืออยู่มากกว่า 500,000,000 บาท

บริษัทมีสิทธิในการขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิในการไถ่

ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง

สภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ สาํหรับจาํนวนมูลค่าที่ตราไว้

ของหุ้นกู้แปลงสภาพเฉพาะในส่วนที่เกินกว่า 500,000,000 

บาท ออกไปจนถงึวันครบกาํหนด 4 ปี 9 เดอืน นับจากวันออก

หุน้กู้แปลงสภาพ 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ตอ่)

วาระที ่3

หวัข้อ รายละเอยีด (เดมิ) รายละเอยีด (แก้ไข)

สิทธิในการ

ไถ่ถอนหุน้กู้

แปลงสภาพ

ก่อนวันครบ

กาํหนด (ต่อ)

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่สามารถใช้สิทธิในการขอขยาย

ระยะเวลาในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบ

กาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ข้างต้นได้ หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเลือกที่จะใช้สิทธิใน

การไถ่ถอนหุน้กู้แปลงสภาพก่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้น

กู้แปลงสภาพหลังจาก 4 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถขอไถ่ถอนหุ้นกู้

แปลงสภาพได้โดยไม่มกีารจาํกัดมูลค่าการไถ่ถอน

อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่สามารถใช้สิทธิในการขอขยาย

ระยะเวลาในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกาํหนดไถ่

ถอนหุน้กู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นได้ หากผู้

ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเลือกที่จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง

สภาพก่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพหลังจาก 4 ปี

9 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นกู้

แปลงสภาพสามารถขอไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพได้โดยไม่มีการ

จาํกัดมูลค่าการไถ่ถอน
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ตอ่)

วาระที ่3

NHTPE เป็นกองทุนประเภท Closed-end Private Equity โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัท

ย่อยของ Morgan Stanley ซึง่เป็นสถาบันการเงนิระดับโลกทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยนิ์วยอรก์

 และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจาํกัดคร้ังนีเ้ป็นไปตามข้อกาํหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของ

ประกาศที ่ทจ. 17/2561

 จึงเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ตามนัยของข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพยท์ี่ กจ. 4/2560 เร่ืองการกาํหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ                 

ผู้ลงทุนรายใหญ่
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ความเหน็คณะกรรมการ 

วาระที ่3

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่1/2562 พจิารณาอนุมัติ

 การออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพทีอ่อกใหม่ของบริษัทใหก้บั NHTPE ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ

 และตามสรุปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท เจเคเอ็น                  

โกลบอล มเีดยี จาํกัด (มหาชน) ใหแ้ก่ NHTPE (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2)

และเพื่อให้ข้อกาํหนดและเงือ่นไขของหุ้นกู้แปลงสภาพมีความเหมาะสมตามสภาวะการณข์องตลาดทุนและตลาด

เงนิโดยคาํนึงถงึประโยชนข์องบริษัทและผู้ถอืหุน้ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมัติ

 การมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอาํนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ

กรรมการผู้จดัการ หรือบุคคลทีค่ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มอีาํนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดาํเนินการใด ๆ อัน

จําเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด                      

ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จาํกัดเพยีงอาํนาจในการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี้
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ความเหน็คณะกรรมการ (ตอ่)

วาระที ่3

(1) กาํหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงือ่นไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จาํกัดเพยีงข้อกาํหนดและเงือ่นไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลง

สภาพ มูลค่าทีต่ราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จาํนวนหุ้นสามัญเพือ่รองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้

แปลงสภาพ อัตราดอกเบีย้ การคาํนวณและวิธีการชาํระดอกเบีย้ ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลา

ในการใช้สทิธิแปลงสภาพ ราคาไถถ่อน ระยะเวลาไถถ่อน วันสิน้สุดของการใช้สทิธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้น

กู้แปลงสภาพ หรือการกาํหนดเหตุการณท์ี่บริษัท ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้

สทิธิแปลงสภาพ เงือ่นไขการปรับสทิธิแปลงสภาพ

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการ

ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพตามทีเ่หน็สมควร
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ความเหน็คณะกรรมการ (ตอ่)

วาระที ่3

(3) เจรจา ตกลง เข้าทาํ แก้ไข เพิม่เตมิ ลงนามในสัญญา คาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล 

รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จาํเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลง

สภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนทีอ่อกเพือ่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่ง

รวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การ

เปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ตลาดหลักทรัพยฯ์ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพ 

การนาํหุน้สามัญเพิม่ทุนจากการใช้สทิธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และ

(4) ดาํเนินการอื่นใดอันจาํเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้

การดาํเนินการตามทีร่ะบุไว้ข้างตน้สาํเร็จลุล่วง
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ความเหน็คณะกรรมการ (ตอ่)

การลงมติ

วาระที ่3

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตดิ้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่า

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ความสําเร็จลุล่วงของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพขึน้อยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องรวมถงึ การทาํการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ทีส่าํเร็จลุล่วงของ NHTPE ในธุรกิจและการดาํเนินงาน

ของบริษัทดว้ย



EGM1/2019

วาระที ่3

Q&A

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่

ของบริษัทต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจาํนวนไม่เกนิ 10 ราย ใน

รอบระยะเวลา 4 เดอืนใด ๆ ซึง่เป็นผู้ลงทุนสถาบนั
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วาระที ่4*

พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท
(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่2 และ 3)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่6/2562 ซึง่ประชุมเมื่อวันที ่14 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมตอินุมัติ
ให้เสนอต่อทีป่ระชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นเพือ่พจิารณาอนุมัติ

วาระที ่4

การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท จาํนวน 75,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบยีนเดมิ จาํนวน 324,000,000 บาท 

เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จาํนวน 399,000,000  บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจาํนวนไม่เกนิ 150,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุป

สาระสาํคัญของข้อกาํหนดและเงือ่นไขของหุ้นกู้แปลงสภาพทีอ่อกใหม่ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี 

จาํกัด (มหาชน) ให้แก่ NHTPE และแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ทีส่่งมาด้วย 2 และ 3)
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ความเหน็คณะกรรมการ

คณะกรรมการเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2562 พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุน
จดทะเบยีนของบริษัท เพือ่รองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามรายละเอยีดข้างต้น

การลงมติ

วาระที ่4

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตดิ้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่า

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที ่4

พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท

Q&A
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วาระที ่5*

พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพือ่ใหส้อดคล้องกับ

การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

วาระที ่5

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่14 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมตอินุมัติ

ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสบิเก้าล้านบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 798,000,000 หุ้น (เจด็ร้อยเก้าสบิแปดล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค)์

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 798,000,000 หุ้น (เจด็ร้อยเก้าสบิแปดล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
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ความเหน็คณะกรรมการ

วาระที ่5

คณะกรรมการเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไข

หนังสอืบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบยีน

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตดิ้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่า

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที ่5

Q&A

พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพือ่ใหส้อดคล้องกับ

การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท
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วาระที ่6*

พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพือ่รองรับการ

ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้กู้แปลงสภาพทีอ่อกใหม่ของบริษัท
(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่2 และ 3)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

วาระที ่6

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่14 พฤศจิกายน 2562 มีมตอินุมัติ

ให้เสนอต่อทีป่ระชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น เพือ่พจิารณาอนุมัติ

 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน จาํนวนไม่เกนิ 150,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสาํคัญของข้อกาํหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่

ออกใหม่ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) ให้แก่ NHTPE และแบบรายงานการเพิม่ทุน 

(F 53-4) (สิง่ทีส่่งมาด้วย 2 และ 3)

 เพือ่รองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ NHTPE 

(คิดเป็นร้อยละ 21.74 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว

ของบริษัท บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ทัง้จาํนวน)
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ความเหน็คณะกรรมการ

คณะกรรมการเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2562 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรร
หุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพือ่รองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทีอ่อกใหม่ของบริษัท

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

วาระที ่6
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Q&A

วาระที ่6

พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพือ่รองรับการ

ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้กู้แปลงสภาพทีอ่อกใหม่ของบริษัท
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วาระที ่7*

พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคับของบริษัท
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติให้

เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ

การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ NHTPE ในอนาคต และอนุมัติการมอบอํานาจที่

เกีย่วข้องกับการแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

วาระที ่7

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับทีข่อเสนอแก้ไขเพิม่เตมิ

ข้อ 13. หุ้นของบริษัท โอนได้โดยไม่มีข้อจํากัด 

เว้นแต่การโอนหุ้นน้ัน เป็นเหตุให้ ผู้ถือหุ้นที่มี

สัญชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละส่ี

สิบเก้า (49) ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายได้ทัง้หมด

“ข้อ 13. หุ้นของบริษัท โอนได้โดยไม่มีข้อจาํกัด เว้นแต่การโอนหุ้นน้ัน เป็นเหตุให้ผู้

ถอืหุน้ทีม่สัีญชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25) ของจาํนวนหุ้น

ทีจ่าํหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

นอกเหนือจากการโอนหุ้นตามอัตราที่กาํหนดข้างต้นแล้ว คนต่างด้าวอาจเข้ามาถือ

หุ้นใหม่ที่ออกโดยบริษัท อันเน่ืองมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง

สภาพ ซึ่งออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 17 

ธันวาคม 2562 แม้ว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะครบร้อยละยี่สิบห้า (25) 

ของหุน้ทีจ่าํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทแล้วแต่ทัง้นีก้ารเข้าถอืหุ้นดังกล่าวจะต้อง
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ตอ่)

วาระที ่7

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับทีข่อเสนอแก้ไขเพิม่เตมิ

ไม่ทาํให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดเกินกว่าร้อยละส่ีสิบเก้า (49) ของ

หุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การถือหุ้นของคนต่างด้าวที่เกินกว่าร้อยละ               

ยี่สิบห้า (25) แต่ไม่เกินร้อยละส่ีสิบเก้า (49) ของหุ้นทีจ่าํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
นี้จะใช้บังคับกับกรณีคนต่างด้าวที่ได้หุ้นของบริษัทอันเน่ืองมาจากการใช้สิทธิแปลง

สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคสองนี้ ตลอดจนผู้รับโอนหุ้นภายหลังจากน้ันใน               

ทุก ๆ ทอดของการโอน”
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คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติแก้ไข
เพิม่เตมิข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอยีดข้างต้น 

รวมทั้งการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอาํนาจของบริษัท หรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจของ

บริษัท หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอาํนาจในการแก้ไขเพิม่เติม

หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคําในข้อบังคับบริษัทดังกล่าวได้ตามความจาํเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตาม

คาํส่ังหรือคาํแนะนาํของนายทะเบยีนบริษัทมหาชนจาํกัด หรือหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

วาระที ่7

ความเหน็กรรมการ

การลงมติ
วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตดิ้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่า

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที ่7

พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคับของบริษัท

Q&A
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วาระที ่8*

พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี)
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ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กาํหนดให้ “ผู้ถอืหุ้นซึ่งมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นทีจ่าํหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาเร่ือง

อืน่นอกจากทีก่าํหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอกีกไ็ด้” 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ความเหน็กรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ือง

อืน่ๆ นอกเหนือจากทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดไว้ในการประชุมคร้ังนี้

วาระที ่8
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วาระที ่8

พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี)

Q&A



Q & A

การประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2562

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน)

17  ธันวาคม 2562

Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019
JKN Global Media Plc.
December 17, 2019



Q & A
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