วันที่ 8 เมษายน 2565
เรือ่ ง แจ้งกาหนดการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
หรือ “J-W1” ครัง้ ที่ 12 (การใช้สทิ ธิครั้งสุดท้าย) (แก้ไข)
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
อ้างถึง ข้อกาหนดสิทธิวา่ ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือ ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 หรือ “J-W1”
ตามที่บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (“J-W1”) จานวนทัง้ สิน้ 156,480,124 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุน้ ในอัตราส่วน 2 หุน้ สามัญ ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
(Record Date) ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ J-W1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นบั
จากวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ แรก และกาหนดวันใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ายในวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ J-W1 ตรงกับวันที่ 10
มิถนุ ายน 2565 นัน้
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจานงใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
J-W1 สาหรับการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ดังต่อไปนี ้
1. วันกาหนดการใช้สทิ ธิ
วันที่ 10 มิถนุ ายน 2565
2. วันสุดท้ายที่สามารถซือ้ หรือขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

3. วันปิ ดสมุดจดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 - 10 มิถนุ ายน 2565

4. ระยะเวลาการหยุดพักการซือ้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ขึน้ เครือ่ งหมาย SP)

บริษัทฯ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหยุดพักการซือ้ ขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หรือขึน้ เครือ่ งหมาย SP บนหลักทรัพย์ J-W1 ตัง้ แต่วนั ที่ 18
พฤษภาคม 2565 - 10 มิถนุ ายน 2565

5. การสิน้ สภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ตัง้ แต่วนั ที่ 11 มิถนุ ายน 2565 เป็ นต้นไป ใบสาคัญแสดงสิทธิ J-W1
จะหมดอายุแ ละสิน้ สุด การเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ (ครัง้ สุดท้าย)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 - 9 มิถนุ ายน 2565 (เฉพาะวันทาการ)
ระหว่างเวลา 09:00 น. – 16:00 น.
ใบสาคัญแสดงสิทธิ J-W1 จานวน 1 หน่วย มีสิทธิ ในการซือ้ หุน้
สามัญของบริษัทฯ ได้ 1.02504 หุน้

7. อัตราการใช้สทิ ธิ
8. ราคาการใช้สทิ ธิ

1.95114 บาทต่อหุน้

9. ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิ
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานง
ในการใช้สิ ท ธิ (ถ้า มี ) หรื อ ดาวน์โ หลดจากเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท
(http://www.jasasset.co.th/ir_index.php) โดยสามารถแจ้งความ
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จ านงในการใช้สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ได้ที่ บ ริ ษั ท และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการ
แจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิตามที่ระบุในข้อ6. ข้างต้น
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน
187 อาคารเจมาร์ท ชัน้ 7 ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240)
โทรศัพท์ 0-2308-8197, 0-2308-8152, 0-2308-8068
โทรสาร 0-2308-8068
10.

วิธีการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ ที่ถือเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrip less) ที่ประสงค์จะใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ โดย ต้องดาเนินการและจัดส่ง
เอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น
10.1) แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุก
รายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความ
จานงในการใช้สทิ ธิ (ถ้ามี) ภายในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ระหว่างวันที่ วันที่ 26
พฤษภาคม 2565 - 9 มิถุนายน 2565 (เฉพาะวันทาการ) ระหว่างเวลา 09:00 น. – 16:00 น.
10.2) ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ และหนังสือ
มอบอานาจให้ผอู้ ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
และส่งให้แก่บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ (ถ้ามี)
10.3) ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการชาระ
เงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ประสงค์จะใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ จะต้องดาเนินการดังนี ้
10.3.1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขาถนนพั ฒนาการ เลขที่ บั ญ ชี 168-1-54710-5 ชื่ อ บัญ ชี “SUBSCRIPTION OF
CREASED SHARES OF JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED” โดยให้แนบ
หลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ไว้ดว้ ย หรือ
10.3.2) ชาระเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายใน 1 วันทาการนับจากวันที่แจ้งความจานงการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวันที่ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการ และขีด
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คร่อ มเฉพาะสั่ง จ่ า ย “บั ญ ชี จ องซื้อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ ท ” หรื อ
“SUBSCRIPTION OF CREASED SHARES OF JAS ASSET PUBLIC COMPANY
LIMITED” โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังด้วย
หมายเหตุ ลงวันที่เช็ควันสุดท้ายคือ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 และกรุ ณานาส่งเช็คดังกล่าวถึง
บริษัท ภายในเวลา 17:00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2565
ทัง้ นี ้ การใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานง
ในการใช้สทิ ธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความ
จานงในการใช้สทิ ธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท และ/
หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)จะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ที่
เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิใน
ครัง้ นัน้ ๆ แต่ทงั้ นี ้ ไม่ถือเป็ นการตัดสิทธิที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนใน
ครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นการใช้สิทธิในครัง้ สุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลง
โดยไม่มี การใช้สิทธิ ซึ่งบริษั ท และ/หรือ ตัว แทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิท ธิ (ถ้ามี ) จะไม่
รับผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่ กรณีใด ๆ
10.4) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษี อื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติ
แห่ง ประมวลรัษ ฎากรหรือ ข้อ บัง คับ หรือกฎหมายต่า ง ๆ ที่ใ ช้บัง คับ ในการใช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
10.5) หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนา
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่
ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อ
สกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผใู้ ช้สทิ ธิเป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหนังสือ
ยินยอมของ บิดาหรือมารดา หรือผูป้ กครอง (แล้วแต่กรณี) สาเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา
หรือผูป้ กครอง และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผเู้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
3) นิติบคุ คลสัญชาติไทย : สาเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันกาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1)
หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4) นิติบคุ คลต่างด้าว : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบคุ คล และ/หรือ ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง นิ ติ
บุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจ และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และ
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รับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ
ในครัง้ นัน้ ๆ
5) คัสโตเดียน (Custodian) : สาเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตัง้ คัสโตเดียน และ
เอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิไม่ประสงค์จะใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตัวแทน
รับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ตามความเหมาะสม
10.6) จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดย
อัตราการใช้สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการ
ใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อกาหนดสิทธิ
หากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้นในวันและเวลาทา
การ ระหว่างเวลา 09:00 น. –16:00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ________________________________
(นายสุพจน์ สิรกิ ลุ ภัสสร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
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