ที่ JKNGB-006-11/2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง

แจ้งกําหนดเวลาการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (JKN-W1) (การใช้สิทธิครัง้ ที่ 3)
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (JKN-W1) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (“ข้อกําหนดสิทธิ”)
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ตามที่บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท ครัง้ ที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) จํานวน 107,997,631 หน่วย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้
เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ของ
บริษั ท ได้ ทั้ง สิ น้ 4 ครั้ง ตลอดอายุข องใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ง มี อ ายุ 2 ปี นับ แต่ วัน ที่ อ อกใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ (ตั้ง แต่ วันที่
11 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563)
ในการนี ้ บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 3 ดังนี ้
1.

วันกําหนดการใช้สิทธิ
วันศุกร์ท่ี 13 ธันวาคม 2562

2.

ระยะเวลายืน่ ความจํานงในการใช้สิทธิ
ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น ของวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 วันศุกร์ท่ี 6 ธันวาคม 2562 วันจันทร์ท่ี 9 ธันวาคม 2562
และวันพุธที่ 11 - วันพฤหัสบดีท่ี 12 ธันวาคม 2562 (รวม 5 วันทําการ)

3.

อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 15.00 บาทต่อหุน้
เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิท่รี ะบุในข้อกําหนดสิทธิ

4.

บุคคลและสถานทีต่ ิดต่อในการใช้สิทธิ
เลขานุการบริษัท
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา หมู่ท่ี 1
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์: 034-310-569 ต่อ 20
อีเมล์ : ir@jknglobal.com

5.

ขั้นตอนการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ปี ระสงค์จะใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญ จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
โดยดําเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
และภายในระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้สิทธิขา้ งต้น
5.1 แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ
พร้อ มลงนามโดยผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ และส่ ง ให้แ ก่ ตัว แทนรับ แจ้ง ความจํานงในการใช้สิ ท ธิ ในช่วง
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิได้ท่ี
บริษัท หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.jknglobal.com/th) ในระหว่างระยะเวลายื่นความ
จํานงในการใช้สิทธิ
2. ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุน้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิ
เป็ นหลักฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิได้ทนั ที
3. ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless) ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีตอ้ งการใช้สิทธิ
ต้อ งแจ้ง ความจํา นงและกรอกแบบคํา ขอเพื่ อ ขอถอนใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ หรื อ เพื่ อ ให้อ อกใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีทาํ หน้าที่เป็ นนายหน้า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดําเนินการแจ้งกับศูนย์รบั ฝาก
หลัก ทรัพ ย์ เพื่ อ ขอถอนใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ส าํ หรับ นํา ไปใช้เ ป็ น หลัก ฐานประกอบการใช้สิ ท ธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ให้ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อนําไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการดําเนินการใช้สิทธิ
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี ้
5.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ซึ่งผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิทธิ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบ
อํานาจให้ผอู้ ื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สาํ หรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียงั ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
5.3 ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ และส่งหลักฐานการชําระเงินให้แก่
บริษัท โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ปี ระสงค์จะใช้สิทธิซอื ้ หุน้ จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี ้
ชําระโดยเงินสด เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
“บัญ ชี จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน บริษั ท เจเคเอ็ น โกลบอล มี เ ดี ย จํา กัด (มหาชน)” หรื อ “Shares
Subscription Account of JKN Global Media Public Company Limited” เ ล ข ที่ บั ญ ชี
031-0-74524-1 โดยโอนเงิ น ระหว่ า งวัน ที่ 4, 6, 9 และ 11-12 ธั น วาคม 2562 ระหว่ า งเวลา 9.00–
16.00 น.
ชําระโดยเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วันทําการนับจากวันที่แจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)”
หรือ “Shares Subscription Account of JKN Global Media Public Company Limited” เลขที่บญ
ั ชี
031-0-74524-1 โดยต้อ งลงวันที่ ใ นเช็ค ไม่เ กิน วันที่ 9 ธั น วาคม 2562 และสามารถเรี ย กเก็บ เงินได้
ภายในวัน ที่ 11 ธั น วาคม 2562 พร้อ มทั้ง เขี ย นชื่ อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพ ท์ท่ี ติ ด ต่ อ ได้ไ ว้
ด้านหลัง และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องยื่นความจํานงระหว่างวันที่ 4, 6, 9 และ 11 – 12 ธันวาคม
2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.

5.4

6.

ทั้งนี ้ การใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้ว
เท่านัน้ หากเรียกเก็บไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้ นัน้ แต่ทงั้ นี ้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิ
ที่จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้ สุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิ
ที่จะซือ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษี อื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงั คับในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
1) บุคคลสัญชาติไทย
:
สํา เนาบัต รประชาชน หรื อ สํา เนาบัต รข้า ราชการ หรื อ สํา เนาบัต รพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําให้ช่ือ/ชื่อ
สกุล ไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) หรือบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้แนบ
สําเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้อง
2) บุคคลต่างด้าว
:
สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้อง
3) นิติบคุ คลในประเทศ
:
สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กําหนดการใช้สิทธิ ในครัง้ นั้น ๆ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อํานาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง
4) นิติบคุ คลต่างประเทศ
:
สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออก
เอกสารนั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ และเอกสาร
หลักฐานของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
5) คัสโตเดียน (Custodian) :
สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออก
เอกสารนัน้ พร้อมหนังสือแต่งตัง้ คัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอาํ นาจ
ลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูม้ ีอาํ นาจรายงานสารสนเทศ

