IR61/015

วันที่ 7 กันยายน 2561
เรือ่ ง

แจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิ ครัง้ ที่ 6 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั เจ มาร์ท
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (JMART-W2)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบ่ ริษทั เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั ครัง้ ที่ 2 (“JMART-W2”) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั โดยมีกาํ หนดการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญครัง้ แรก คือ วันที่ 31
กรกฎาคม 2560 และครัง้ ต่อๆ ไปในทุกวันทําการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบั จากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ แรก และกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายตรงกับวันที่ วันที่ 5
มิถุนายน 2562 นัน้
บริษทั ขอแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ ครัง้ ที่ 6 คือ วันที่ 28 กันยายน 2561 ดังนี้
1. อัต ราการใช้สิ ทธิ แ ละราคาใช้สิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W2 จํานวน 1 หน่วย มีสทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ได้ 1 หุน้
ราคาการใช้สทิ ธิ คือ 15 บาทต่อหุน้
2. ระยะเวลาแจ้งความจํา นงใช้สิ ทธิ
วันที่ 14 กันยายน 2561 – 27 กันยายน 2561 (เฉพาะวันทําการ) ระหว่างเวลา 9:00 น.-16:00 น.
3. สถานที่ติ ด ต่อ ในการใช้สิ ทธิ และขอรับ ใบแจ้งความจํา นงการใช้สิ ทธิ
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 187 อาคารเจมารท ชั้น 7 ถนนรามคําแหง แขวงราษฎรพัฒนา เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-308-8152, 02-3088197 และ 02-3088196 โทรสาร: 02-308-8068
4. วิ ธ ีก ารใช้สิ ทธิ
4.1 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญเพิม่ ทุนได้ท่บี ริษทั
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษทั (www.jaymart.co.th) โดยสามารถแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ทบ่ี ริษทั ตามระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิตามทีร่ ะบุ ข้างต้น
ในกรณีทใ่ี บสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุน้ (Script) ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสําคัญ
แสดงสิทธิเป็ นหลักฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิได้ทนั ที

ในกรณีทใ่ี บสําคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทต่ี อ้ งการ
ใช้สทิ ธิตอ้ งแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์
กําหนด
4.2 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ ที่ถือเป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
ทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุน จะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ
โดยต้องดําเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิ ธิ ดังนี้
ก)

แบบแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และ
ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัทในช่วง
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ

ข)

ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด ซึ่งผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจํานวนทีร่ ะบุในแบบแสดงความจํานง
การใช้สทิ ธิ และหนังสือมอบอํานาจให้ผอู้ ่นื มารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สาํ หรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิทย่ี งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษทั

ค)

ชํา ระเงิน ตามจํา นวนที่ร ะบุใ นใบแจ้ง ความจํา นงการใช้ส ิท ธิซ้ือ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น และส่ง
หลักฐานการชําระเงินให้แก่บริษทั โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ปี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุ้น
จะต้อง
1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุง เทพ จํา กัด (มหาชน)
สาขาคลองตัน ชื่อ บัญ ชี “ บัญ ชีจ องซื้อ หุ้น สาม ญ
ั เพิ่ ม ทุน บมจ.เจ มาร์ท” เลขที่บ ญ
ั ชี
135-472560-6 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินทีธ่ นาคารออกให้ พร้อมระบุช่อื -นามสกุล
และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อไว้ดว้ ย หรือ
2) ชําระเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ทีส่ ามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายใน 1 วันทําการนับจากวันทีแ่ จ้งความจํานงการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวันทีก่ ่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ไม่น้อยกว่า 3
วันทําการ และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย “บัญชีจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนบมจ.เจ มาร์ท” โดย
ให้ระบุช่อื -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังด้วย หรือ
หมายเหตุ ลงวันทีเ่ ช็ควันสุดท้ายคือวันที่ 25 กันยายน 2561 และกรุณานําส่งเช็คดังกล่าวถึง
บริษทั ภายในเวลา 10:00 น. วันที่ 25 กันยายน 2561

ง)

4.3

ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอ่นื ใด (ถ้ามี) ตาม
บทบัญญัตแิ ห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ทีใ่ ช้บงั คับในการใช้สทิ ธิซอ้ื
หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกให้เมื่อมีการใช้สทิ ธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สทิ ธิ ซึง่ ผูถ้ อื
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ชาํ ระตามทีก่ ล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิ ธิในขณะทีม่ กี ารใช้สทิ ธินนั ้ โดย
บริษทั จะออกหุน้ สามัญเป็ นจํานวนเต็ม ไม่เกินจํานวนหน่ วยของใบสําคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการ
ใช้สทิ ธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิแล้วทําให้มเี ศษเหลืออยู่จากการ

คํา นวณดังกล่า ว บริษัทจะไม่นําเศษดังกล่า วมาคิดคํานวณและจะชําระเงิน ที่เหลือจากการใช้สทิ ธิ
ดังกล่าวเป็ นเช็คระบุช่อื ขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มดี อกเบีย้ ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
ในกรณีท่ตี ้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สทิ ธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตรา
การใช้สทิ ธิตามทีร่ ะบุในเงือ่ นไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุน้ สามัญทีจ่ ะได้รบั จากการใช้สทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิให้ตดั เศษของหุน้ ทิง้
4.4 ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญไม่ต่าํ กว่า 100 หุน้ สามัญ โดยจํานวนหน่ วย
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทข่ี อใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจะต้องเป็ นจํานวนเต็มเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ี
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิในการซือ้ หุน้ ตํ่ากว่า 100 หุน้ สามัญ จะต้องใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญใน
ครัง้ เดียวทัง้ จํานวน ยกเว้นในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายนี้ ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สทิ ธิใน
การซือ้ หุน้ สามัญโดยไม่มกี ารกําหนดจํานวนหุน้ สามัญขัน้ ตํ่า
ทัง้ นี้ การใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อบริษทั เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หาก
บริษทั เรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ทีม่ ไิ ด้เกิดจากความผิดของบริษทั บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื ใบสําคัญ
แสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นัน้ โดยบริษทั จะจัดส่งใบสําคัญแสดง
สิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ทเ่ี รียกเก็บเงินไม่ได้คนื ให้แก่ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14
วันนับจากวันกําหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ แต่ทงั ้ นี้ ไม่ถอื เป็ นการตัดสิทธิทผ่ี ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้
สิทธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นการใช้สทิ ธิในครัง้ สุดท้าย บริษทั จะถือว่าใบสําคัญแสดง
สิทธินัน้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิซ่งึ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด
ไม่วา่ กรณีใดๆ
5. หล กั ฐานประกอบการใช้สิ ทธิ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจทีย่ งั ไม่หมดอายุ (ในกรณีมกี ารเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําให้ช่อื /ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารทีอ่ อกโดยหน่ วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผู้ใช้สทิ ธิเป็ นผู้เยาว์ จะต้องแนบสําเนาบัตรประชาชนของ
ผูป้ กครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว :
สําเนาถูกต้อง

สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง

3) นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองบริษทั ทีก่ ระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กําหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี ํานาจทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยูใ่ น
หนังสือรับรองบริษทั นัน้ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2)
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
4) นิตบิ ุคคลต่างด้าว : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ ุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี ํานาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary
public ของประเทศทีอ่ อกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ

5) คัสโตเดียน (Custodian) : สําเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตัง้ คัสโตเดียน และเอกสาร
หลักฐานของผูม้ อี ํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง และ
รับรองโดย Notary public ของประเทศทีอ่ อกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิใน
ครัง้ นัน้ ๆ
ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิตามทีก่ ล่าวข้างต้น บริษทั ขอสงวน
สิทธิท่จี ะถือว่าผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็
ตาม บริษทั สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้
ตามความเหมาะสม
หากมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั กรุณาติดต่อสอบถามทีส่ ถานทีต่ ดิ ต่อข้างต้นในวันทํา
การ ระหว่างเวลา 9:00 น. - 16:00 น.
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลัดดา วรุณธารากุล)
เลขานุการบริษทั
บริษทั เจมาร์ท จํากัด (มหาชน)

