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ท่ี JKNGB-007-04/2564      

 วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ดว้ยท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ของบรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชมุ

เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิคส ์(E-AGM) ถ่ายทอด ณ สาํนกังานใหญ่ของบรษิัท อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลยา เลขท่ี 

45/14 หมู่ 1 ตาํบลทรงคนอง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 โดยมีมติท่ีจะแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ทราบ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่17 เมษายน 2563    

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รบัรองรายงานการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในวาระนี ้รวมจาํนวนเสียงได ้ 400,961,974 เสียง  

ออกเสียงลงคะแนน  400,961,974 เสียง  

 เห็นดว้ย 400,961,974 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2563   

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2563 สิน้สุดวันท่ี                 

31 ธันวาคม 2563 (วาระนีเ้ป็นการแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ) 

วาระที ่3 อนุมัติงบการเงนิประจาํปี 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติดว้ยเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิงบ

การเงินประจาํปี 2563 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบ

บญัชีของบรษิัท และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในวาระนี ้รวมจาํนวนเสียงได ้ 400,961,974 เสียง  

ออกเสียงลงคะแนน  400,961,974 เสียง  

 เห็นดว้ย 400,961,974 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

วาระที ่4 อนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลในรูปแบบของเงนิสด 

สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนมุตักิารจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสด สาํหรบัผล

การดาํเนินงานประจาํปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในวาระนี ้รวมจาํนวนเสียงได ้ 400,961,974 เสียง  

ออกเสียงลงคะแนน  400,959,974 เสียง  

 เห็นดว้ย 400,959,974 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 งดออกเสียง 2,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 บตัรเสีย 0 

  

เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
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โดยมีรายละเอียดการอนมุตัิ ดงันี ้

1. จดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย เป็นจาํนวน  12,741,991.70 บาท ทาํ

ใหย้อดรวมของทุนสาํรองตามกฎหมายของบริษัท รวมเป็นจาํนวน 45,141,991.70 บาทหรือคิดเป็น

รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งครบถว้นตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท กาํหนดไวแ้ลว้ 

2. จ่ายปันผลในรูปของเงินสดสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2563 คิดเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 125,752,139 บาท หรือเป็นมลูค่าไม่เกินหุน้ละ 0.2070 บาท คิดเป็นสดัส่วนการจ่ายปันผล

ประมาณรอ้ยละ 40.00 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แต่ไม่รวม

กาํไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิ และภายหลงัหกัเงินสาํรองตามกฎหมายแลว้  

การจ่ายเงินปันผลขา้งตน้นีม้ีกาํหนดจา่ยปันผลในวนัศกุรท่ี์ 28 พฤษภาคม 2564 และกาํหนดใหว้นัองัคารท่ี 

16 มีนาคม 2564 เป็นวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) 

วาระที ่5 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 451,419,917 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ 390,670,377.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจําหน่ายรวมทั้งสิ้น 

121,499,079 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 

451,419,917 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 390,670,377.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังมิได้

ออกจาํหน่ายรวมทัง้สิน้ 121,499,079 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุน้ท่ีคงเหลือจาก (1) 

การใช้สิทธิของใบสาํคัญ JKN-W1 (ซึ่งหมดอายุไปแลว้) จาํนวน 107,999,973 หุ้น (2) หุ้นท่ีออกไว้เพ่ือ

รองรับการจ่ายปันผลปี 2563 จาํนวน 1,771 หุ้น  (3) หุ้นท่ีออกไวเ้พ่ือรองรบัการปรับสิทธิ JKN-W1 (ซึ่ง

หมดอายไุปแลว้) จาํนวน 13,497,335 หุน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในวาระนี ้รวมจาํนวนเสียงได ้ 400,961,974 เสียง  

ออกเสียงลงคะแนน  400,961,974 เสียง  

 เห็นดว้ย 400,961,974 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
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วาระที ่6 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน 390,670,377.50 บาท  (สามรอ้ยเก้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่น

สามรอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหา้สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 781,340,755      หุน้

  

(เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนส่ี

หมื่นเจ็ดรอ้ยหา้สิบหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ           0.50         บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามญั 781,340,755     หุน้ (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนส่ี

หมื่นเจ็ดรอ้ยหา้สิบหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ         -             หุน้ (- หุน้)” 

นอกจากนีอ้นุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอาํนาจของบริษัท และ/หรือ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูม้ี

อาํนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจใน

การจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี

อาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนเพ่ือให้การดาํเนินการจด

ทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในวาระนี ้รวมจาํนวนเสียงได ้ 400,961,974 เสียง  

ออกเสียงลงคะแนน  400,961,974 เสียง  

 เห็นดว้ย 400,961,974 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
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วาระที ่7 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 2,059,916.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จาํนวน  390,670,377.50 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 392,730,293.50 บาท โดยการออก

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 4,119,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ

ปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกัด (มหาชน) ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษิัท จาํนวน 2,059,916.00 

บ า ท  จ า ก ทุน จด ทะ เ บี ยน เดิมจํานวน  390,670,377.50 บ า ท  เ ป็ น ทุน จ ดท ะเ บี ยนใหม่จํานวน 

392,730,293.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 4,119,832 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในวาระนี ้รวมจาํนวนเสียงได ้ 400,961,974 เสียง  

ออกเสียงลงคะแนน  400,961,974 เสียง  

 เห็นดว้ย 400,961,974 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 

วาระที ่8 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัท 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้ 

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัท ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน 392,730,293.50 บาท  (สามรอ้ยเก้าสิบสองลา้นเจ็ดแสนสาม

หมื่นสองร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบ

สตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 785,460,587      หุน้

  

(เจ็ดรอ้ยแปดสิบห้าลา้นส่ีแสนหกหมื่น

หา้รอ้ยแปดสิบเจ็ดหุน้) 
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 มลูค่าหุน้ละ 0.50             บาท (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามญั 785,460,587   หุน้ (เจ็ดรอ้ยแปดสิบห้าลา้นส่ีแสนหกหมื่น

หา้รอ้ยแปดสิบเจ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ -              หุน้ (- หุน้)” 

นอกจากนีอ้นุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอาํนาจของบริษัท และ/หรือ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูม้ี

อาํนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจใน

การจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี

อาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนเพ่ือให้การดาํเนินการจด

ทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในวาระนี ้รวมจาํนวนเสียงได ้ 400,961,974 เสียง  

ออกเสียงลงคะแนน  400,961,974 เสียง  

 เห็นดว้ย 400,961,974 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

วาระที ่9 อนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพทีใ่ห้สิทธิ

แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครบกําหนดปี 

พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 4,119,832 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือ

รองรบัการปรบัสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ  โดยในกรณีท่ีบริษัท 

จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัท่ีออกใหม่ และ/หรือ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ของบริษัท นั้น บริษัท จะตอ้งออกหุน้ใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

เพ่ือไม่ใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพดอ้ยไป

กว่าเดิม  

นอกจากนีอ้นุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอาํนาจของบริษัท และ/หรือ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูม้ี
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อาํนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจใน

การ (ก) พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ รวมไปถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมหลกัเกณฑ ์ 

เงื่อนไข และรายละเอียดดงักล่าวท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกับการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามท่ี

จาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ข) ลงนามในแบบคาํขออนุญาต 

หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ

และการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนของหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการนาํหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ดาํเนินการใด ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดทุ้กประการ และ (ค) จด

ทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอาํนาจดาํเนินการ 

ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ ์

ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในวาระนี ้รวมจาํนวนเสียงได ้ 400,961,974 เสียง  

ออกเสียงลงคะแนน  400,961,974 เสียง  

 เห็นดว้ย 400,961,974 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

วาระที ่10 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการ 4 ท่าน ท่ีครบ

กาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกหน่ึงวาระ ไดแ้ก่ 

ชื่อ ตาํแหน่ง 

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นางสาวธิติญา  ทวีธรรมสถิตย ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

นางสาวกมลรตัน ์ มงคลครุธ กรรมการบรหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานขาย 

นางสาวพิมพอ์มุา  จกัราจฑุาธิบดิ์ 
กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม) รองกรรมการ

ผูจ้ดัการสายงานคอนเทนต ์

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการ

เลือกตัง้ พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในวาระนี ้รวมจาํนวนเสียงได ้ 400,961,974 เสียง  

ออกเสียงลงคะแนน  400,961,974 เสียง  

 เห็นดว้ย 400,920,074 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9896 

 ไม่เห็นดว้ย 41,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0104 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

2. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการ

เลือกตัง้ นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย ์ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในวาระนี ้รวมจาํนวนเสียงได ้ 400,961,974 เสียง  

ออกเสียงลงคะแนน  400,961,974 เสียง  

 เห็นดว้ย 400,920,074 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9896 

 ไม่เห็นดว้ย 41,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0104 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

3. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการ

เลือกตัง้ นางสาวกมลรตัน ์ มงคลครุธ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในวาระนี ้รวมจาํนวนเสียงได ้ 400,961,974 เสียง  

ออกเสียงลงคะแนน  400,961,974 เสียง  

 เห็นดว้ย 400,920,074 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9896 

 ไม่เห็นดว้ย 41,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0104 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
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4. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการ

เลือกตัง้ นางสาวพิมพอ์มุา  จกัราจฑุาธิบดิ์ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในวาระนี ้รวมจาํนวนเสียงได ้ 400,961,974 เสียง  

ออกเสียงลงคะแนน  400,960,974 เสียง  

 เห็นดว้ย 400,919,074 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9896 

 ไม่เห็นดว้ย 41,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0104 

 งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2564 

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2564 และมีผลจนถึง

กว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนรวมทั้งสิน้จาํนวน ไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่ง

เท่ากับท่ีไดร้บัการอนุมตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 สาํหรบัรายการ ค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2564 ไดแ้ก่ เงินประจาํตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ชดุย่อย เงนิ

โบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริษัท ประจําปี 2564 รวมถึงค่าเบีย้การประกันภัยความรับผิดของ 

กรรมการและเจา้หนา้ท่ีบรหิารและเบีย้ประกนัประเภทอ่ืน ๆ โดยมีหลกัเกณฑก์ารจดัสรร ดงัต่อไปนี ้

ตาํแหน่ง ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 

1  เงนิประจาํตาํแหน่ง  (บาทตอ่คนต่อเดอืน และจ่ายเป็นรายเดอืนตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง) 

ประธานกรรมการ 44,000 44,000 

กรรมการ 22,000 22,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 13,750 13,750 

การตรวจสอบ 11,000 11,000 

กรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ 
 

- - 

2  ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคนตอ่ครัง้ และจ่ายกรณีท่ีมารว่มประชมุ) 

ประธานกรรมการ 20,625 ไม่เกิน 15 คร้ังต่อปี 20,625 ไม่เกิน 15 ครัง้ต่อปี 

กรรมการ 16,500 ไม่เกิน 15 คร้ังต่อปี 16,500 ไม่เกิน 15 ครัง้ต่อปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,500 5,500 
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ตาํแหน่ง ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 

การตรวจสอบ 5,500 5,500 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 5,500 5,500 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 5,500 5,500 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 5,500 5,500 

กรรมการบรหิารความเส่ียง 5,500 5,500 

กรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ - - 

3. เงนิโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของบริษัท ประจาํปี 2564 ใหแ้ก่กรรมการบรษิัท จาํนวน 1,570,000

บาท ซึ่งสงูกว่าท่ีจ่ายในปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน 70,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจในการกาํหนด

หลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงินโบนสัใหแ้ก่กรรมการแต่ละรายต่อไป  

อน่ึง  ตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 7,000,000 บาท บริษัท ได้

มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563  รวมทัง้สิน้  5,901,375 บาท และค่าเบีย้ประกนัภยัความรบั

ผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีบริหาร 161,142 บาทในวงเงินความคุม้ครอง 150,000,000 บาท โดยมี

รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในหวัขอ้ โครงสรา้งการจัดการ ในรายงานประจาํปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง

ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในวาระนี ้รวมจาํนวนเสียงได ้ 400,961,974 เสียง  

ออกเสียงลงคะแนน  400,961,974 เสียง  

 เห็นดว้ย 400,961,974 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2564 

ประชุมผู้ถือหุ้นไดม้ีมติดว้ยเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ 

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท สาํหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปนี ้
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รายนาม ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที ่

จาํนวนปีทีส่อบบัญชีให้

บริษัท 

1. นางสาววนันิสา  งามบวัทอง 6838 - ปี 

2. นางสาวโชติมา กิจศิรกร 7318 -  ปี 

3. นางสาวชตุินนัท ์ กอประเสรฐิถาวร 9201 -  ปี 

4. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ์ 4752 -  ปี 

เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็น จาํนวนไม่

เกิน 1,610,000 ทั้งนีจ้าํนวนเงินดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น ค่าเอกสาร/ส่ิงพิมพ/์ค่า

เดินทางในการ ปฏิบตัิงาน/ค่าท่ีพกั เป็นตน้ และยงัไม่รวมค่าบรกิารอ่ืน (Non-Audit Services Fee) ค่าสอบ

บญัชีของบริษัท ท่ีอาจเกิดเพ่ิม จากการควบรวมกิจการ หรือปริมาณงานท่ีเกิดขึน้จริงในระหว่างปี หรือการ

ขยายธุรกิจของบรษิัท ในอนาคต ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในวาระนี ้รวมจาํนวนเสียงได ้ 400,961,974 เสียง  

ออกเสียงลงคะแนน  400,961,974 เสียง  

 เห็นดว้ย 400,961,974 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

วาระที ่13 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทเพ่ือให้บริษัท 

สามารถจดัประชมุคณะกรรมการบรษิัท และประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ดโ้ดยเพ่ิมเติม หมวดท่ี 9 

ขอ้ท่ี 61 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

“ขอ้ท่ี 61 บริษัทอาจกาํหนดใหจ้ดัประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

โดยการดาํเนินการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมาย

กาํหนดและตามมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย”  

นอกจากนีอ้นุมตัิมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจของบริษัท และ/หรือ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
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กรรมการผูม้ีอาํนาจของบรษิัท และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย เป็นผูม้ี

อาํนาจในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี

อาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนเพ่ือให้การดาํเนินการจด

ทะเบียนเสรจ็สิน้สมบรูณ ์ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในวาระนี ้รวมจาํนวนเสียงได ้ 400,961,974 เสียง  

ออกเสียงลงคะแนน  400,961,974 เสียง  

 เห็นดว้ย 400,929,237 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9918 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 งดออกเสียง 32,737 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0082 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

วาระที ่14 อนุมัติงบประมาณในการจัดซือ้ลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบริษัท ประจาํปี 2564 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิ

งบประมาณในการจดัซือ้ลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบรษิัท ประจาํปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 1,200,000,000 บาท 

โดยจะเป็นการซือ้จากบคุคลซึ่งมิใช่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัท ทัง้นี ้การจดัซือ้ลิขสิทธิ์คอนเทนตภ์ายใต้

วงเงินดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท่ี์มีขนาดรายการไม่เกนิรอ้ยละ 50 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของ

ส่ิงตอบแทน คํานวณจากงบการเงินรวมของ บริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีแผนการใช้

งบประมาณ ดงันี ้

แยกตาม Category  จาํนวน (ล้านบาท)  

01  Asian Fantasy เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตป์ระเภทซีรีส ์ละคร และภาพยนตร ์จาก

ประเทศในภมูิภาคเอเชีย 

800.00 

02  Hollywood Hits เ ป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ซี รีส์และภาพยนตร์จากประเทศ

สหรฐัอเมรกิา เป็นหลกั 

300.00 

03  Kids Inspired เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตป์ระเภทการต์นูต่างประเทศ โดยเนน้ผูช้ม

กลุ่มเด็กเป็นหลกั 

50.00 

04  I Magic the project เป็นลิขสิทธ์ิ คอนเทนตป์ระเภทสารคดีสัตวโ์ลก สารคดี

ธรรมชาติ สารคดีเชิงประวตัิศาสตร ์และสารคดีชีวประวตัิบคุคลสาํคญัระดบัโลก 

50.00 

รวม 1,200.00 
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แยกตามประเทศ จาํนวน (ล้านบาท) 

ในประเทศ เป็นการซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์พ่ือให้ไดสิ้ทธิในการจาํหน่ายภายใน 

ประเทศไทย 

400.00 

ต่างประเทศ เป็นการซื ้อลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เ พ่ือให้ได้สิทธิในการจําหน่ายใน

ต่างประเทศ 

800.00 

รวม 1,200.00 
  

ทัง้นี ้หากมีการจดัซือ้ลิขสิทธิ์คอนเทนตภ์ายใตว้งเงินงบประมาณดงักล่าว บริษัทจะเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผ่านระบบ Set Link ต่อไป 

โดยหากบริษัทจะดาํเนินการจดัซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์กินวงเงินงบประมาณดงักล่าว บริษัทจะปฏิบตัิตาม

ประกาศเก่ียวกบัการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบรษิัทจดทะเบียน โดยจะพิจารณาขนาดรายการ 

และนาํเสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ รวมทัง้เปิดเผย

สารสนเทศตามประกาศเก่ียวกบัการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบรษิัทจดทะเบียนต่อไป 

โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในวาระนี ้รวมจาํนวนเสียงได ้ 400,961,974 เสียง  

ออกเสียงลงคะแนน  400,929,237 เสียง  

 เห็นดว้ย 400,887,337 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9895 

 ไม่เห็นดว้ย 41,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0105 

 งดออกเสียง 32,737 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

วาระที ่15 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

- ไม่ม ี- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

  (นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์) 

  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูม้ีอาํนาจรายงานสารสนเทศ 


