ที่ JKNGB-003-05/2562
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
เรื่ อง

แจ้ งกาหนดเวลาการใช้ สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (JKN-W1) (การใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 2)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้ างถึง ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (JKN-W1) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (“ข้ อกำหนดสิทธิ”)
(ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม)
ตามที่บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ”) จานวน 107,997,631 หน่วย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ของ
บริ ษั ท ได้ ทัง้ สิน้ 4 ครั ง้ ตลอดอายุข องใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ซึ่ง มี อ ายุ 2 ปี นับ แต่วัน ที่ อ อกใบสาคัญ แสดงสิท ธิ (ตัง้ แต่วันที่
11 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563)
ในการนี ้ บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 2 ดังนี ้
1.

วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ
วันศุกร์ ที่ 14 มิถนุ ายน 2562

2.

ระยะเวลำยื่นควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
ร ะ ห ว่ า ง เ ว ล า 9.00 – 16.00 น ข อ ง วั น ศุ ก ร์ ที่ 7 มิ ถุ น า ย น แ ล ะ วั น จั น ท ร์ ที่ 10 – วั น พ ฤ หั ส บ ดี ที่
13 มิถนุ ายน 2562 (รวม 5 วันทาการ)

3.

อัตรำกำรใช้ สิทธิ และรำคำกำรใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15.00 บาทต่อหุ้น
เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ที่ระบุในข้ อกาหนดสิทธิ

4.

บุคคลและสถำนที่ติดต่ อในกำรใช้ สิทธิ
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา หมูท่ ี่ 1
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์: (662) 482-2273-4 ต่อ 20
อีเมล์ : ir@jknglobal.com

5.

ขัน้ ตอนกำรใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
โดยดาเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ แก่ ตวั แทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ ตามสถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ
และภายในระยะเวลายื่นความจานงในการใช้ สทิ ธิข้างต้ น
5.1 แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และครบถ้ วนทุกรายการ
พร้ อมลงนามโดยผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ และส่ง ให้ แ ก่ ตัว แทนรั บ แจ้ ง ความจ านงในการใช้ สิท ธิ ในช่วง
ระยะเวลาการแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ
หมำยเหตุ
1. ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ได้ ที่
บริ ษัท หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษัท (http://www.jknglobal.com/th) ในระหว่างระยะเวลายื่นความ
จานงในการใช้ สทิ ธิ
2. ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เป็ นหลักฐานในการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิได้ ทนั ที
3. ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สทิ ธิ
ต้ อ งแจ้ ง ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่ อ ขอถอนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ หรื อ เพื่ อ ให้ อ อกใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ า
ซือ้ ขายหลักทรั พย์ (Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดาเนินการแจ้ งกับศูนย์รับฝาก
หลัก ทรั พ ย์ เพื่ อ ขอถอนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ สาหรั บ น าไปใช้ เ ป็ น หลัก ฐานประกอบการใช้ สิท ธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ (แล้ วแต่กรณี) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการดาเนินการใช้ สทิ ธิ
ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือฉบับนี ้
5.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึง่ ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ลงลายมือชื่ อผู้โอนด้ านหลัง ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ และหนังสือมอบ
อานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)
5.3 ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการชาระเงินให้ แก่
บริ ษัท โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นจะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
ชาระโดยเงินสด เข้ าบัญชีธนาคารกรุ งไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
“บัญ ชี จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน บริ ษั ท เจเคเอ็ น โกลบอล มี เ ดี ย จ ากัด (มหาชน) ” หรื อ “Shares
Subscription Account of JKN Global Media Public Company Limited” เ ล ข ที่ บั ญ ชี
031-0-74524-1 โดยโอนเงินระหว่างวันที่ 7 และ 10 – 13 มิถนุ ายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00–16.00 น.
ชาระโดยเช็ค ดร๊ าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วันทาการนับจากวันที่แจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยขีด
คร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)”
หรื อ “Shares Subscription Account of JKN Global Media Public Company Limited” เลขที่บญ
ั ชี
031-0-74524-1 โดยต้ องลงวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 11 มิถุนายน 2562 และสามารถเรี ยกเก็ บเงินได้
ภายในวัน ที่ 12 มิ ถุน ายน 2562 พร้ อมทัง้ เขี ย นชื่ อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพ ท์ ที่ ติ ด ต่อ ได้ ไว้
ด้ านหลัง และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องยื่นความจานงระหว่างวันที่ 7 และ 10 – 13 มิถุนายน
2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.

5.4

6.

ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิ จองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้ แล้ ว
เท่านัน้ หากเรี ยกเก็บไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากบริ ษัท ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิก และบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิ
ที่จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สทิ ธิในครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าหมดสิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี อื่ นใด (ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรหรื อข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บงั คับในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ

หลักฐำนประกอบกำรใช้ สิทธิของผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
1) บุคคลสัญชาติไทย
:
สาเนาบัต รประชาชน หรื อ สาเนาบัต รข้ า ราชการ หรื อ สาเนาบัต รพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ ชื่อ/ชื่อ
สกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
เช่น ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น) หรื อบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้ แนบ
สาเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขที่บตั รประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
2) บุคคลต่างด้ าว
:
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
3) นิติบคุ คลในประเทศ
:
สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ก ระทรวงพาณิชย์ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้ สิทธิ ในครั ง้ นัน้ ๆ พร้ อมรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มี
อานาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริ ษัทนัน้ และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่ อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมลงลายมือชื่ อรั บรอง
สาเนาถูกต้ อง
4) นิติบคุ คลต่างประเทศ
:
สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรั บรองโดย Notary public ของประเทศที่ออก
เอกสารนัน้ พร้ อมรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจ และเอกสาร
หลักฐานของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
5) คัสโตเดียน (Custodian) :
สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรั บรองโดย Notary public ของประเทศที่ออก
เอกสารนัน้ พร้ อมหนังสือแต่งตังคั
้ สโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจ
ลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

