สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

สรุ ปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
หัวข้อ
ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

รายละเอียด
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประเภทของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญของบริษัท ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและไม่
มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)

สกุลเงิน

บาท

จํา นวนต้ น เงิ น รวมของหุ้ น กู้ ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ น 3 ชุด ดังต่อไปนี ้
แปลงสภาพทัง้ หมด
(1) หุน้ กูแ้ ปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมลู ค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็ น
25 ชุดย่อย ชุดละ 20.0 ล้านบาท
(2) หุน้ กูแ้ ปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมลู ค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็ น
25 ชุดย่อย ชุดละ 20.0 ล้านบาท
(3) หุน้ กูแ้ ปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมลู ค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็ น
20 ชุดย่อย ชุดละ 25.0 ล้านบาท
เงื่ อ นไขการออกหุ้ น กู้ แ ปลง บริษัทจะทยอยออกหุน้ กู้แปลงสภาพเป็ นชุด ๆ ทีละชุดตามลําดับ และ ในการออกหุ้นกู้
สภาพ
แปลงสภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็ นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้
เงิน ของบริษั ทในแต่ละคราว ทั้งนี ้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสําเร็จของ
เงื่ อ นไขบั ง คั บ ก่ อ น ซึ่ ง ได้แ ก่ การได้รับ อนุ ญ าตจากสํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งอื่ น ๆ รวมถึงข้อ กําหนดและ
เงื่อนไขของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ทัง้ นี ้ กําหนดให้ระยะเวลาในการออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมัติให้ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ครบจํานวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพส่วน
ที่ยงั ไม่ออกโดยขึน้ อยู่กบั ความจําเป็ นในการใช้เงินของบริษัท
อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยชําระดอกเบีย้ เป็ นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

อายุ

3 ปี นับจากวันที่ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพแต่ละชุด

การชําระคืนเงินต้น

ชําระงวดเดียวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุด ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพแต่ละชุด โดยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

สิท ธิ ในการไถ่ ถอนหุ้น กูแ้ ปลง ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพก่อนครบ
สภาพ ก่อนวันครบกําหนด
กําหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพก่อนครบกําหนด
ทัง้ นี ้ การไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่
จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วนการแปลงสภาพ

จํานวนเงินต้นของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
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หัวข้อ
ราคาแปลงสภาพ (ที่ ม าและ
ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ข อ ง ก า ร
กําหนดราคาหรือ อัต ราแปลง
สภาพ)

รายละเอียด
ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคา
ที่ ต่ ํา กว่ า ราคาตลาดตามที่ ก ํา หนดในประกาศคณะกรรมการกํา กั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ.
72/2558 เรื่ อ ง การอนุ ญ าตให้บ ริษั ท จดทะเบี ย นเสนอขายหุ้น ที่ อ อกใหม่ ต่ อ บุ ค คลใน
วงจํากัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”)
“ราคาตลาด” คํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุน้ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันที่ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้ กู้ ทัง้ นี ้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก
คํานวณจากราคาปิ ดถ่ วงนํ้าหนักด้วยปริม าณการซื อ้ ขายในแต่ ล ะวัน ทําการติ ด ต่อ กัน
(“ราคาใช้ สิ ท ธิ แ ป ลงสภ าพ ลอยตั ว (Floating Conversion Price)”) ทั้ ง นี ้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ สจ. 39/2551 อย่างไรก็
ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่ ค าํ นวณข้างต้น ตํ่ากว่ามูล ค่ าที่ ต ราไว้ของหุ้น ของบริษั ท ณ
ขณะนัน้ บริษัทจะต้องออกหุน้ ชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทาํ ให้การคํานวณหุน้ ทัง้ หมดที่จะ
ออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็ นไปตามราคาแปลงสภาพ
ราคาตลาด จะคํานวณโดยกําหนดทศนิยม 2 ตําแหน่ง ทัง้ นีห้ ากทศนิยมตําแหน่งที่ 3 มีค่า
ตัง้ แต่ 5 ขึน้ ไปจะปั ดขึน้
ราคาแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะคํานวณโดยกําหนดทศนิยม 3 ตําแหน่ง ทัง้ นีห้ าก
ทศนิยมตําแหน่งที่ 4 มีค่าตัง้ แต่ 5 ขึน้ ไปจะปั ดขึน้
หมายเหตุ :
o หากหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุน้ กูแ้ ปลงสภาพถูกกําหนดราคา
แปลงสภาพตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด
ณ วัน ที่ใช้สิทธิ แปลงสภาพคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้น บริษั ทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่
เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ผูถ้ ื อหุ้นกูแ้ ปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้
ทัง้ นีร้ าคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักคํานวณจากราคาปิ ดถ่วงนํา้ หนักด้วยปริมาณการซือ้ ขาย
ในแต่ ล ะวัน ทํา การติ ด ต่ อ กัน ) บริษั ท มี ห น้า ที่ ห้า มมิ ให้ AO Fund และ AO Fund 1
(“ผู้ ล งทุ น ”) ที่ ใช้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ดัง กล่ า วทั้ง หมดภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นั บ แต่ วัน ที่ ผู้ล งทุ น ได้รับ หลัก ทรัพ ย์แ ปลงสภาพดัง กล่ า ว (Silent
Period) โดยภายหลัง จากวัน ที่ ผู้ล งทุ น ได้รับ หลัก ทรัพ ย์แ ปลงสภาพครบกํา หนด
ระยะเวลา 6 เดือน ผูล้ งทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุน้ ที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ใน
จํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ ถูก สั่งห้ามขาย ทั้งนี ้ ตามหลัก เกณฑ์ท่ี
กําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการพิจารณาคําขอให้รบั หุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
o ในกรณี ท่ี บ ริษั ท ออกหุ้น เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ รองรับ การแปลงสภาพของหุ้น กู้แ ปลงสภาพ
ไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ท่ีบริษัท
จะต้องออกหุน้ ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ”
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หัวข้อ
รายละเอียด
ระยะเวลาการใช้สิ ท ธิ แ ปลง ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพได้ทกุ วันนับจาก
สภาพ
วันที่ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจนถึงเวลาปิ ดทําการของวันทําการก่อนวันครบกําหนดอายุหุน้ กู้
แปลงสภาพ 1 สัปดาห์
จํา นวนหุ้น สามัญ ที่ จัด สรรไว้ จํานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่เสนอขายในครัง้ นี ้ มีจาํ นวน 122,700,000
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ
หุน้ และจํานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพครัง้ อื่น มีจาํ นวน 177,962,331 หุน้
รวมจํานวนหุ้นที่จัดสรรเพื่ อรองรับหุ้น กูแ้ ปลงสภาพครัง้ นีแ้ ละครัง้ อื่น เป็ นจํานวนทั้งสิน้
300,662,331 หุ้น ซึ่งคิ ดเป็ นร้อยละ 49.49 ของจํานวนหุ้นที่ จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 31 มกราคม 2565)
ตลาดรองของหุน้ สามัญ ที่เกิด บริษัทจะนําหุ้นสามัญ ที่เกิดจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพนีเ้ ข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีหนุ้ สามัญของบริษัท
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนัน้
ข้อจํากัดในการโอนหุน้ กูแ้ ปลง เนื่องจากการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษัทในครัง้ นีเ้ ข้าข่ายเป็ นการเสนอ
สภาพ
ขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจาํ นวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ ่ีออกใหม่ (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) ดังนั้น การโอน
หุ้น กู้แปลงสภาพในทอดใดๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพต้อ งมี ลัก ษณะที่ ไม่ ทาํ ให้
จํานวนผู้ถื อหุ้น กู้แปลงสภาพที่ เสนอขายในวงจํากัดเกิ น กว่า 10 รายในรอบระยะเวลา
4 เดือนใดๆ ในการนับจํานวนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจํานวนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพทัง้ หมดที่เสนอขายในวงจํากัด (ไม่ว่าจะได้รบั หุน้ กูแ้ ปลงสภาพจากการเสนอขายหุน้ กู้
แปลงสภาพที่ออกใหม่ หรือได้รบั โอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพมาจากผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเดิมก็
ตาม) และเป็ นผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่แท้จริงเท่านัน้ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
วิธีการจัดสรร

จัดสรรต่อบุคคลในวงจํากัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities
Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่ ง เป็ นผู้ล งทุ น
สถาบัน ตามนัยของข้อ 4 (10) ของประกาศคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกําหนดบทนิยามของผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่
พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในวงจํากัดครัง้ นีเ้ ป็ นไปตาม
ข้อกําหนดภายใต้ขอ้ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561

เหตุการณ์ท่บี ริษัทจะต้องออก
หุน้ ใหม่เพิม่ เติมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลง
สภาพ
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้

บริษั ทอาจดําเนิ นการเพิ่ มทุนจดทะเบียนเพื่ อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพ โดยอาศัยมติ
อนุ มัติ จากที่ ประชุ มผู้ถื อหุ้นของบริษั ท หรือเลื อกที่ จะชดเชยส่ วนต่ างเป็ นเงิ น สด ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีจะได้ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ในการพิ จารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุน้ ของบริษั ทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้น กู้
แปลงสภาพจากกรณีท่ีบริษัทออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทัง้ นีก้ าร
พิ จ ารณาผลกระทบต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท จะพิ จ ารณาจากผลกระทบใน 2 ด้า น คื อ
ผลกระทบต่ อ ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่ อ สัด ส่ วนการถื อ หุ้น
(Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

หัวข้อ

รายละเอียด
กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมทัง้ จํานวน
(1) การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถคํานวณได้จากสูตรต่อไปนี ้
Price Dilution = (Po - PE) / Po
โดยที่
Po = ราคาหุน้ ที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 8.0718 บาทต่อหุน้ โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก
ของหุ้ น ของบริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ฯ ย้อ นหลั ง 15 วั น ทํา การติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวั น ที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพให้แก่บุคคลในวงจํากัด คือ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 21 มกราคม
2565
Pe = ราคาแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติ
ให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 7.2646 บาทต่อหุน้
PE = ราคาหุน้ หลังการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยที่
PE = ((Po x Qo) + (Pe x Qe)) / (Qo + Qe)
Qo = จํานวนหุน้ ที่มีอยูเ่ ดิม ซึ่งเท่ากับ 607,498,256 หุน้
Qe = จํานวนหุน้ ที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยจํานวนหุน้ ที่จดั สรรไว้
เพื่อรองรับการแปลงสภาพจํานวน 122,700,000 หุน้
ดังนัน้
PE = (8.0718 x 607,498,256) + (7.2646 x 122,700,000) / (607,498,256 +
122,700,000)
PE = 7.9362 บาทต่อหุน้
Price Dilution = (Po - PE) / Po) = (8.0718 – 7.9362)/ 8.0718 = 1.68%
ในกรณีท่มี ีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญของบริษัททัง้ จํานวน
จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ร้อยละ 1.68 ซึ่งเป็ นกรณีท่ีบริษัทออก และเสนอขาย
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพได้มากที่สดุ ที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของ ราคา Po
กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมทัง้ จํานวน
(2) การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถคํานวณได้จากสูตรต่อไปนี ้
Price Dilution = (Po - PE) / Po
โดยที่
Po = ราคาหุน้ ที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 8.0718 บาทต่อหุน้ โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก
ของหุ้ น ของบริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ฯ ย้อ นหลั ง 15 วั น ทํา การติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวั น ที่
คณะกรรมการบริษั ทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพให้แก่บุคคลในวงจํากัด คือ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 21 มกราคม
2565
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

หัวข้อ

รายละเอียด
Pe = ราคาแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติ
ให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 7.2646 บาทต่อหุน้
PE = ราคาหุน้ หลังการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยที่
PE = ((Po x Qo) + (Pe x Qe)) / (Qo + Qe)
Qo = จํานวนหุน้ ที่มีอยูเ่ ดิม ซึ่งเท่ากับ 785,460,587 หุน้
Qe = จํานวนหุน้ ที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยจํานวนหุน้ ที่จดั สรรไว้
เพื่อรองรับการแปลงสภาพจํานวน 122,700,000 หุน้
ดังนัน้
PE = (8.0718 x 785,460,587) + (7.2646 x 122,700,000) / (785,460,587 +
122,700,000)
PE = 7.9627 บาทต่อหุน้
Price Dilution = (Po - PE) / Po) = (8.0718 – 7.9627)/ 8.0718 = 1.35%
ในกรณีท่มี ีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญของบริษัททัง้ จํานวน
จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ร้อยละ 1.35 ซึ่งเป็ นกรณีท่ีบริษัทออก และเสนอขาย
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพได้มากที่สดุ ที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของ ราคา Po
กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมทัง้ จํานวน
(3) การลดลงของสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Control Dilution) สามารถคํา นวณได้จ ากสูต ร
ต่อไปนี ้
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)
โดยที่
Qo = จํานวนหุน้ ที่มีอยูเ่ ดิม ซึ่งเท่ากับ 607,498,256 หุน้
Qe = จํานวนหุน้ ที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยจํานวนหุน้ ที่ จัดสรรไว้
เพื่อรองรับการแปลงสภาพจํานวน 122,700,000 หุน้
Control Dilution = 122,700,000 /(607,498,256 +122,700,000) = ร้อยละ 16.80
ในกรณีท่มี ีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญของบริษัททัง้ จํานวน
การลดลงของสัดส่วนการถื อหุน้ (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็ น อัตราร้อยละ
16.80
กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมทัง้ จํานวน
(4) การลดลงของสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Control Dilution) สามารถคํา นวณได้จ ากสูต ร
ต่อไปนี ้
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)
โดยที่
Qo = จํานวนหุน้ ที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 785,460,587 หุน้
Qe = จํานวนหุน้ ที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยจํานวนหุน้ ที่ จัดสรรไว้
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

หัวข้อ

รายละเอียด
เพื่อรองรับการแปลงสภาพจํานวน 122,700,000 หุน้
Control Dilution = 122,700,000 /(785,460,587 +122,700,000) = ร้อยละ 13.51
ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญของบริษัททัง้ จํานวน การ
ลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ของผูถ้ ือหุน้ จะคิดเป็ น อัตราร้อยละ 13.51

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

รายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ไว้ข้างต้น เป็ น สรุ ป สาระสําคัญ ของข้อ กํา หนดและเงื่อ นไขของหุ้น กู้
แปลงสภาพเบื ้อ งต้น ซึ่ง อาจเปลี่ ย นแปลงได้โดยรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม จะถู ก ระบุ ไว้ใ น
ข้อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

วัตถุประสงค์ของการออกหุน้ กู้ โปรดพิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค์ข องการออกหุ้ น กู้ แ ปลงสภาพและแผนการใช้เงิ น ตาม
แปลงสภาพและแผนการใช้เงิน รายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เห ตุ ผ ล ความ จํ า เป็ น และ
ความสมเหตุ ส มผลของการ
ออกและเสนอขายหุ้น กู้แปลง
ส ภ า พ ร ว ม ทั้ ง วิ เค ร า ะ ห์
ความสามารถในการชําระหนี ้
ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นกูท้ ่ีไม่
ใช้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพเมื่ อ ครบ
กําหนดไถ่ถอน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพใน
ครัง้ นีเ้ ป็ นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดม
ทุน ทันต่อภาวะตลาดหุน้ และปั จจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุน
ในคราวที่บริษัทมีความจําเป็ นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงยังช่วยทําให้ตน้ ทุนทางการเงินของ
บริษัทลดลงในกรณี ท่ีนาํ เงินเพิ่มทุนไปชําระหนี ้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษั ทมี
เสถี ย รภาพและความมั่น คงมากยิ่ งขึน้ อัน จะช่ วยเสริม สร้า งความแข็งแกร่งและมั่น คง
ทางด้านการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็ นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความ
เหมาะสมมากขึน้ รวมทั้งบริษัทสามารถนําเงินได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการ
พัฒ นาธุ รกิ จของบริษั ท และ/หรือ ลงทุน ในธุรกิจ ใหม่ ท่ีเกี่ ยวเนื่อ งหรือสนับ สนุน ธุรกิจ ที่
ดํา เนิ น งานอยู่ ในปั จ จุบัน ซึ่ งจะสร้า งผลตอบแทนให้แ ก่ บ ริษั ท และผู้ถื อ หุ้น ในอนาคต
นอกจากนี ้ การระดมทุ น ในครั้ง นี ้ยั ง ก่ อ ให้เกิ ด ประโยชน์ต่ อ บริษั ท และผู้ถื อ หุ้น ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้แบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีบริษัทได้
ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและผูถ้ ือหุน้ แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกําหนดไถ่
ถอน บริษั ท คาดว่ าการดํา เนิ น งานของบริษั ท ในอนาคตน่ า จะมี ก ระแสเงิน สดเพี ย งพอ
นอกจากนี ้ หากมีความจําเป็ นบริษัทอาจมีการออกเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่
ผูถ้ ื อหุ้นหรือบุคคลในวงจํากัดซึ่งถือเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี ้ บริษัทจะพิจารณาความ
เหมาะสมในช่วงเวลานัน้ ประกอบการตัดสินใจอีกครัง้ หนึ่ง

ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้ บริ ษั ท คาดว่ า จะดํา เนิ น การออกและเสนอขายหุ้ น กู้ แ ปลงสภาพให้ กั บ ผู้ ล งทุ น โดย
เงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้
เฉพาะเจาะจงรวมทัง้ ได้รบั เงินจากการเสนอขายกูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม หาก
บริษั ท ไม่ ได้รบั เงิน จากการเพิ่ มทุน ในครัง้ นี ้จะส่งผลให้บ ริษั ทอาจสูญ เสีย โอกาสในการ
ดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ต่อ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในครัง้ นีจ้ ะเป็ น
การประกอบธุ รกิ จของบริษั ท การเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะ
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หัวข้อ
รายละเอียด
ตลอดจนฐานะการเงินและผล การเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบ
การดําเนิ น งานของบริษั ท อั น ในทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
เนื่องมาจากการเพิ่มทุน
คํารับรองของกรรมการ

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษั ท ในเรื่อ งที่ เกี่ ยวกับการเพิ่ ม ทุน หากการไม่ ป ฏิบัติ หน้าที่ ดังกล่ าว
ก่ อ ให้เกิ ด ความเสี ย หายแก่ บ ริษั ท ผู้ถื อ หุ้น สามารถฟ้ อ งร้อ งเรี ย กร้อ งค่ า เสี ย หายจาก
กรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และหากการไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้า ที่ นั้ น เป็ น เหตุ ใ ห้ก รรมการหรื อ บุ ค คลที่ มี ค วาม
เกี่ ย วข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิช อบ ผู้ถือ หุ้นสามารถใช้สิท ธิ ฟ้ องเรีย กคืน ประโยชน์จาก
กรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
(F53-4)

แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้าพเจ้าบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
1/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1. การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษั ทจํานวน 61,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 392,730,293.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จํานวน 454,080,293.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 122,700,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี ้
ประเภท
จํานวนหุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้
รวม (บาท)
หลักทรัพย์
(หุน้ )
(บาทต่อหุน้ )
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
หุน้ สามัญ
122,700,000
0.50
61,350,000
หุน้ บุรมิ สิทธิ
 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
• กรณีการเพิม่ ทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน : ให้กรอกข้อมูลในลําดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
• กรณีการเพิม่ ทุนแบบ General Mandate : ให้กรอกข้อมูลในลําดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4
การเพิ่มทุน

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1

แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่
จํานวนหุ้น
อัตราส่วน
(เดิม:ใหม่)

เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุน้ กู้
แปลงสภาพซึ่งเสนอขาย
ให้แก่ Advance
Opportunities Fund
(“AO Fund”) และ
Advance
Opportunities Fund 1
(“AO Fund 1”)
(โปรดพิจารณาหมาย
เหตุขอ้ ที่ 1)

ไม่เกิน
122,700,000
หุน้

อัตราแปลง
สภาพ เท่ากับ
จํานวนเงินต้น
ของหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพที่จะใช้
สิทธิหารด้วย
ราคาแปลง
สภาพ

ราคาขาย
(บาทต่อหุน้ )

วัน เวลา จอง
ซือ้ และชําระ
เงินค่าหุน้
ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ
บริษัทจะ
90 ของราคา
กําหนด
ตลาด (ราคา ภายหลัง โปรด
แปลงสภาพ)
พิจารณา
หมายเหตุ
ด้านล่าง

หมายเหตุ
โปรดพิจารณา
หมายเหตุขอ้ 2-4
และสรุป
สาระสําคัญของ
ข้อกําหนดและ
เงื่อนไขของหุน้ กู้
แปลงสภาพตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ ราคาตลาด จะคํานวณโดยกําหนดทศนิยม 2 ตําแหน่ง ทัง้ นีห้ ากทศนิยมตําแหน่งที่ 3 มีค่าตัง้ แต่ 5 ขึน้ ไปจะปั ดขึน้
ราคาแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะคํานวณโดยกําหนดทศนิยม 3 ตําแหน่ง ทัง้ นีห้ ากทศนิยมตําแหน่งที่ 4 มีค่าตัง้ แต่ 5 ขึน้ ไปจะ
ปัดขึน้
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หมายเหตุ:
1. AO Fund และ AO Fund 1 เป็ นกองทุนเปิ ด (Open-ended Fund) ซึ่งจํากัดความรับผิดที่ได้รบั ยกเว้นของหมู่เกาะเคย์แมน
AO Fund และ AO Fund 1 ถูกจัดโครงสร้างให้เป็ นกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การกํากับของหน่วยงานที่มีอาํ นาจกํากับดูแล
เรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 มีวตั ถุประสงค์การลงทุนระยะปาน
กลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง
ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลยุทธ์การลงทุนของ AO Fund และ AO Fund 1 คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่
บริษัทต่างๆ เพื่อเป็ นเงินทุน หมุนเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้าง
หนี ้ นอกจากนี ้ AO Fund และ AO Fund 1 ยังเป็ นกองทุนที่ได้มีการลงทุนในตราสารหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกและจําหน่าย
โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า 13 บริษัทตัง้ แต่ปี 2554 เป็ นต้นมา
บริษัท ซิโก้ แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ จํากัด (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็ นผูจ้ ัดการกองทุน
ของ AO Fund ซึ่งเป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศสิงคโปร์ และ ขึน้ ทะเบียนเป็ นบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาตจากธนาคาร
กลางของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ได้รบั การแต่งตัง้ จาก AO Fund และ AO Fund
1 ให้เป็ นผูจ้ ดั การลงทุนและประเมินการลงทุนทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1 ดังนัน้ AO Fund และ AO Fund
1 จึงเป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ตามนัยของข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.
4/2560 เรื่องการกําหนดบทนิยามของผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุน้ กู้
แปลงสภาพในวงจํากัดครัง้ นีเ้ ป็ นไปตามข้อกําหนดภายใต้ขอ้ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออก
และเสนอขายหุ้น กู้ แปลงสภาพที่ ออกใหม่ ของบริษั ท (“หุ้ น กู้ แ ปลงสภาพ”) โดยมี มูล ค่ า การเสนอขายรวมไม่ เกิ น
1,500,000,000 บาท ให้ แ ก่ ผู้ ล งทุ น โดยเฉพาะเจาะจง ได้ แ ก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ
Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุค คลดังกล่ าวไม่ เป็ น บุค คลที่เกี่ ย วโยงกับ บริษั ท ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ทั้งนี ้ ราคา
แปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
นํา้ หนักของหุน้ ของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
ทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ทั้งนี ้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก
คํานวณจากราคาปิ ดถ่วงนํา้ หนักด้วยปริมาณการซือ้ ขายในแต่ละวันทําการติดต่อกัน ทั้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ ่ีออก
ใหม่ และประกาศสํานักงานงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคา
เสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิ จารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า (รวมเรียกว่า
“ประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพที่คาํ นวณข้างต้นตํ่ากว่า
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัท ณ ขณะนัน้ บริษัทจะต้องออกหุน้ ชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทาํ ให้การคํานวณหุน้ ทัง้ หมด
ที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็ นไปตามราคาแปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสําคัญข้อกําหนดและเงื่อนไข
ของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2)
ในการนีท้ ่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษั ท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการกําหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดําเนิ นการใดๆ อันจําเป็ นและ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
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เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) กําหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพตามความ
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงข้อกําหนด
และเงื่อนไขของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ วันที่ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จํานวน
หุน้ สามัญ เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุน้ กู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบีย้ การคํานวณ และวิธีการชําระดอกเบีย้
ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิน้ สุด
ของการใช้สิท ธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกําหนดเหตุการณ์ท่ี บริษัท ต้องออกหุ้นใหม่
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี ้ คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
มอบหมาย ในฐานะผูร้ บั มอบอํานาจจะกําหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีท่ีสดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผถู้ ือหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ท่ีดที ่สี ดุ ของบริษัท และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(2) การแต่งตัง้ ที่ปรึกษาและบุคคลต่างๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้
ข้อมูล และยื่นเอกสาร คําขอ คําขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
(3) เจรจา ตกลง เข้าทํา แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญ ญา คําขออนุญ าต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้อมูล
รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ
การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้อมูล รายงานผล
การขาย และเอกสารต่างๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ การนําหุน้
สามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
(4) ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ เพื่อให้การ
ดําเนินการตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นสําเร็จลุล่วง
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท จํานวน 61,350,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 392,730,293.50 บาท เป็ น ทุน จด
ทะเบียนจํานวน 454,080,293.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจํานวน 122,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก
และจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจํานวนไม่เกิน 122,700,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
(จํานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่เสนอขายในครัง้ นี ้ มีจาํ นวน 122,700,000 หุน้ และจํานวนหุน้ ที่จดั สรร
เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพครัง้ อื่น มีจาํ นวน 177,962,331 หุน้ รวมจํานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพครัง้ นี ้
และครัง้ อื่น เป็ นจํานวนทั้งสิน้ 300,662,331 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 49.49 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 31 มกราคม 2565) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ให้กับ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทัง้ นี ้ ราคาแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยที่ราคาตลาดคํานวณจากราคาถัว
เฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนัก ของหุ้นของบริษั ท ในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยย้อ นหลังไม่ น้อยกว่า 7 วันทําการติด ต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ทั้งนี ้ ราคาถัว
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
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เฉลี่ ย ถ่ วงนํ้าหนัก คํา นวณจากราคาปิ ด ถ่ ว งนํ้า หนัก ด้ว ยปริม าณการซื อ้ ขายในแต่ ล ะวัน ทํา การติ ด ต่ อ กัน ทั้ง นี ้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ สจ. 39/2551 อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพที่คาํ นวณ
ข้างต้นตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัท ณ ขณะนัน้ บริษัทจะต้องออกหุน้ ชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทาํ ให้การคํานวณ
หุ้นทั้งหมดที่ จะออกในมูลค่ าที่ ตราไว้เป็ นไปตามราคาแปลงสภาพ โดยมี รายละเอี ยดปรากฏตามสรุ ป สาระสําคัญ ของ
ข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย
2)
2.1.1

การดําเนินการของบริษัท กรณีทม่ี ีเศษของหุ้น
กรณีท่มี ีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญให้ตดั เศษของหุน้ ดังกล่าวทิง้

2.2

แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้แก่

ประเภทหลักทรัพย์

จํานวนหุ้น

ผูถ้ ือหุน้ เดิม

ร้อยละต่อ
ทุนชําระแล้ว1/
-

หมายเหตุ

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
หุน้ สามัญ
ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ หุน้ บุรมิ สิทธิ
ซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ประชาชน
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
บุคคลในวงจํากัด
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
1/
ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
3. กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดย
 กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record date) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตัง้ แต่วนั ที่ ................................
จนกว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
4. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องและเงือ่ นไขการขออนุญาต
4.1 บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ท่ีประชุมวิสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
4.2 บริษัทจะยื่นขอจดข้อจํากัดการโอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผลู้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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4.3 บริษั ทจะขออนุมัติ ต่อตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย เพื่ อขออนุมัติให้รบั หุ้นสามัญ เพิ่ มทุน เป็ นหลักทรัพย์จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายหลังจากที่ผูถ้ ื อหุน้ กูแ้ ปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ ของบริษัท
(กรณีมีการใช้สิทธิดงั กล่าว)
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิ่ม
การระดมทุ น โดยการออกและเสนอขายหุ้น กู้แ ปลงสภาพที่ อ อกใหม่ ให้แ ก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในครั้ง นี ้มี
วัต ถุป ระสงค์ก ารใช้เงิน ตามที่ ระบุ ด ้านล่ างนี ้ โดยจํานวนเงิน ทุน ที่ จะนํา ไปใช้โดยประมาณ ไม่ เกิ น 1,500,000,000 บาท
ระยะเวลาการใช้เงิน ภายใน 6-12 เดือน
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน
1. ใช้เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริษั ท
และเสริ ม สภาพคล่ อ งในการดํา เนิ น
ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ในปั จจุ บั น เพื่ อ เพิ่ ม
ความแข็ ง แกร่ งและเสถี ย รภาพของ
ฐานะทางการเงินของบริษัท
2. เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพในการแข่ งขัน ทาง
ธุ ร กิ จ และเตรี ย มความพร้อ มเพื่ อ
รองรับ โอกาสทางธุ ร กิ จ ในอนาคตที่
อาจจะเกิ ด ขึ น้ ของบริษั ท และบริษั ท
ย่ อ ย ซึ่ งบริษั ท อยู่ ระหว่ า งการศึก ษา
โอกาสทางธุรกิจดังกล่าว
3. เพื่อใช้ชาํ ระคืนหนีเ้ งินกูย้ ืมของบริษัท

จํานวนเงินทุนทีจ่ ะนําไปใช้
โดยประมาณ (บาท)

ระยะเวลาการใช้เงิน

200,000,000 บาท

ภายในปี 2565-2566

700,000,000 บาท

600,000,000 บาท

ภายในปี 2565-2567

ภายในปี 2565-2566

อย่างไรก็ตามจํานวนเงินที่จดั สรรและระยะเวลาที่จดั สรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดําเนินงานและ
ความเหมาะสม
6. ประโยชน์ทบี่ ริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึน้ จากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รบั จากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงิน
เพียงพอในการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ท่ี
มั่นคงและยั่งยืนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
6.2 เพื่อเพิ่ มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตที่จะมาถึง
รวมทัง้ การขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคตดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ท่ี
มั่นคงและยั่งยืนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
6.3 ช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชําระหนีต้ ่าง ๆ รวมถึงดอกเบีย้
ที่เกิดขึน้ จากการดําเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถใน การขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การ
ดําเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต
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7. ประโยชน์ทผี่ ู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี ้ บริษัทยังจะใช้
เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกําไรให้กับบริษัทใน
อนาคต ทัง้ นี ้ หากบริษทั มีผลการดําเนินงานที่ดี ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั เงินปั นผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
7.2 ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รบั เงินปั นผลจากการดําเนินงาน
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เริ่มตัง้ แต่เมื่อได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษั ทเป็ นหุน้ สามัญของบริษั ท และมี รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษั ทที่ ได้
จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
8. รายละเอียดอื่ นใดที่จําเป็ นสําหรั บผู้ ถือหุ้ นเพื่ อใช้ประกอบการตั ดสิ นใจในการอนุ มัติ การเพิ่ มทุ น/จั ดสรรหุ้ น
เพิ่มทุน
รายละเอี ย ดอื่น ใดที่ จ ําเป็ น สําหรับ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ ใช้ป ระกอบการตัด สิ น ใจในการอนุมัติ ก ารเพิ่ ม ทุน /จัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุ น
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษัท
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2)
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลําดับ
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565
2 วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 (Record date)
3 วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565
4 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิกบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
5

วัน เดือน ปี
31 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565

14 มีนาคม 2565
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565
มีมติอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียน
ออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพให้แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง กําหนดขึน้ ภายหลังได้รบั มติอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 2/2565

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

(นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ)์
กรรมการ
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(นางสาวพิมพ์อมุ า จักราจุฑาธิบดิ์)
กรรมการ
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6
แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
Registration form for attending the meeting through electronics media (E-EGM)
เขียนที่....................................................
Written at
วันที่ ...........เดือน.............................พ.ศ.................
Date Month Year

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholders’ Registration No.

ข้าพเจ้า..........................................................................................................................สัญชาติ....................................................................
I/We,
Nationality
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.............................................................................................................................................
Identification Card/Passport number
อยู่บา้ นเลขที่................................................ถนน..............................................................ตําบล/แขวง............................................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................................
District
Province
Postal Code
อีเมล์...........................................................................................โทรศัพท์มือถือ.............................................................................................
E-mail
Mobile Phone
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
As a shareholder of JKN Global Media Public Company Limited,

โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม.......................................หุน้
holding a total number of
shares.

ข้าพเจ้าขอยืนยืนว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา
14.30 น. ซึ่งจะจัดขึน้ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กรุณาส่งลิง้ ค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลสําหรับเข้าร่วมประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย;
I confirm to attend the meeting and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2 /2022 on March 14, 2022 at
14.30 hours through electronic media Please send individual link to attend the E-EGM in accordance with relevant laws.
� เข้าร่วมประชุม E-EGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล เพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ
มาที่ e-mail…………………………………………………………...………………………………………………………………………………
Attend the E-EGM meeting by yourself and shareholder ask the company to send individual link to attend the E-EGM and
including the system access manual to e-mail
� มอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว…………………………………………………………………………………………………...……………..
Hearby appoint Mr. / Mrs./ Miss
เข้าร่วมประชุม E-EGM แทน และขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล เพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบมาที่
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Attend the E-EGM meeting instead and proxy ask the company to send individual link to attend the E-EGM and including the
system access manual to e-mail
ลงชื่อ / Signature.........................................................................ผูถ้ ือหุน้ /Shareholder
(……………..…………………………………)
ลงชื่อ / Signature.........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(……………..…………………………………)
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