ที่ JKNGB-007-03/2563

วันที่ 24 มีนาคม 2563

เรื่อง

แจ้งกําหนดเวลาการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (JKN-W1) (การใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย)
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 4 (ครัง้ สุดท้าย) ดังนี ้
1. วันกําหนดการใช้สิทธิ
วันศุกร์ท่ี 8 พฤษภาคม 2563
2. ระยะเวลายืน่ ความจํานงในการใช้สิทธิ
วันที่ 23 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563 (เฉพาะวันทําการ) เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. อัตราการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1.125 หุน้ (จํานวนหุน้ ที่จะได้รบั จาก
การใช้สทิ ธิ ในกรณีมีเศษของหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ ทิง้ )
4. ราคาการใช้สิทธิ
ราคาหุน้ ละ 13.3333 บาท (จํานวนเงินที่คาํ นวณได้จากการใช้สิทธิ ในกรณีมีเศษของบาท ให้ตดั เศษของบาททิง้ )
5. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่ 17 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563

6. ระยะเวลาการหยุดพักการซือ้ ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (ขึน้ เครื่องหมาย SP)
วันที่ 15 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563
7. การสิน้ สภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ JKN-W1 จะพ้นจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตัง้ แต่วนั ที่
9 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้นไป
8. 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
9. ขั้นตอนการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิ โดยดําเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามสถานที่ติดต่อ
ในการใช้สิทธิและภายในระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้สิทธิขา้ งต้น
9.1 แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ
พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในช่วง
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิได้ท่ี
บริษัท หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.jknglobal.com/th) ในระหว่างระยะเวลายื่น
ความจํานงในการใช้สิทธิ
2. ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุน้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสําคัญแสดง
สิทธิเป็ นหลักฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิได้ทนั ที
3. ในกรณี ท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิ อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีตอ้ งการ
ใช้สิทธิตอ้ งแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีทาํ หน้าที่เป็ น
นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการแจ้งกับศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิสาํ หรับนําไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อนําไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการดําเนินการ
ใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี ้

9.2

9.3

9.4

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ซึ่งผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ และหนังสือ
มอบอํานาจให้ผอู้ ื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สาํ หรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียงั ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญ และส่งหลักฐานการชําระเงินให้แก่
บริษัท โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ปี ระสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี ้
- ชําระโดยเงินสด เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
“บั ญ ชี จ องซื ้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น บริ ษั ท เจเคเอ็ น โกลบอล มี เ ดี ย จํ า กั ด (มหาชน)” หรื อ
“Shares Subscription Account of JKN Global Media Public Company Limited” เลขที่ บั ญ ชี
031-0-74524-1 โดยโอนเงิ น ระหว่ า งวัน ที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2563 (เฉพาะวัน ทํา การ)
ระหว่างเวลา 09.00–16.00 น.
- ชําระโดยเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วันทําการนับจากวันที่แจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ในแต่ละครัง้
โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด
(มหาชน)” หรือ “Shares Subscription Account of JKN Global Media Public Company Limited”
เลขที่บัญชี 031-0-74524-1 โดยต้องลงวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563 และสามารถเรียก
เก็บเงินได้ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อ
ได้ไ ว้ด ้า นหลัง และผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต้อ งยื่ น ความจํา นงระหว่ า งวัน ที่ 23 เมษายน –
7 พฤษภาคม 2563 (เฉพาะวันทําการ) ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
ทัง้ นี ้ การใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้
หากเรียกเก็บไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงเจตนา
ยกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้ นัน้ แต่ทงั้ นี ้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิท่ีจะใช้สิทธิ
ซื อ้ หุ้น สามัญ ในครั้ง ต่ อ ไป เว้น แต่ เ ป็ น การยกเลิ ก การใช้สิ ท ธิ ใ นครั้ง สุด ท้าย ให้ถื อ ว่ า หมดสิ ท ธิ ท่ีจะซือ้
หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษี อื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงั คับในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

10. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
1) บุคคลสัญชาติไทย
: สํา เนาบัต รประชาชน หรื อ สํา เนาบัต รข้า ราชการ หรื อ สํา เนาบัต รพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทําให้ช่ือ/ชื่อสกุล
ไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น
ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) หรือบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสําเนา
ทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง
2) บุคคลต่างด้าว
: สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้อง

3) นิติบคุ คลในประเทศ

: สํา เนาหนัง สื อ รับ รองบริษั ท ที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์อ อกให้ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ นก่ อ น
วัน กํา หนดการใช้สิ ท ธิ ใ นครัง้ นั้น ๆ พร้อ มรับ รองสํา เนาถูกต้องโดยกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผู้มีอ าํ นาจลงลายมือ ชื่อ ตาม 1) หรื อ 2) พร้อ มลงลายมือ ชื่อ รับรอง
สําเนาถูกต้อง
4) นิติบคุ คลต่างประเทศ : สํา เนาเอกสารการจดทะเบี ย นรับ รองโดย Notary public ของประเทศที่ออก
เอกสารนั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอาํ นาจ และเอกสาร
หลักฐานของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
5) คัสโตเดียน (Custodian) : สํา เนาเอกสารการจดทะเบี ย นรับ รองโดย 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

