วันที่ 4 กันยายน 2562
เรื่อง

แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิครั ้งที่ 1 ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท
จากัด (มหาชน) ครั ้งที่ 1 หรือ “J-W1”

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ครั ้งที่ 1 (“J-W1”) จานวนทั ้งสิ ้น 156,480,124 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ และเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเป็ นผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date) ที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ J-W1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
บริษัทฯ ขอแจ้ งวันใช้ สทิ ธิครั ้งที่ 1 คือวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. อัตราการใช้ สิทธิและราคาใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ J-W1 จานวน 1 หน่วย มีสทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้ สทิ ธิ คือ 2 บาทต่อหุ้น
2.

ระยะเวลาแจ้ งความจานงใช้ สิทธิ
วันที่ 13 กันยายน 2562 - 27 กันยายน 2562 (เฉพาะวันทาการ) ระหว่างเวลา 9:00 น. –16:00 น.

3.

สถานที่ติดต่ อในการใช้ สิทธิ
ผู้ถื อใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรั บ ใบแจ้ ง ความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนได้ ที่บ ริ ษั ท และ/หรื อ
ตัว แทนรั บแจ้ ง ความจ านงในการใช้ สิท ธิ (ถ้ ามี ) หรื อดาวน์ โ หลดจากเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท www. jasasset. co.th โดย
สามารถแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่บริษัท และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้
สิทธิ (ถ้ ามี) ตามระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุในข้ อ 2. ข้ างต้ น
สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
187 อาคารเจมาร์ ท ชั ้น 7 ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์ พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2308-8152, 0-2308-8197 โทรสาร 0-2308-8068

4.

วิธีการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ทั ้งที่ถือเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์ จะใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ โดย ต้ องดาเนินการและจัดส่ง
เอกสารดังต่อไปนี ้ให้ แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อข้ างต้ น
4.1)
แบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และครบถ้ วน
ทุกรายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และส่งให้ แก่บริ ษัท และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี) ภายในช่วงระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ คือวันที่ 13
กันยายน 2562 - 27 กันยายน 2562
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4.2)

ใบสาคัญแสดงสิท ธิ ห รื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิท ธิ ตามแบบที่ ตลาดหลักทรั พ ย์ กาหนด ซึ่ง ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิท ธิ ลงลายมือ ชื่อผู้โ อนด้ า นหลัง ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิ และหนังสือมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิ ฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่
ยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี) และส่งให้ แก่บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)

4.3)

ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการ
ชาระเงินให้ แ ก่บริ ษัท และ/หรื อ ตัวแทนรั บแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) โดยผู้ถือ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น จะต้ องดาเนินการดังนี ้
4.3.1) โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขา
ถนนพัฒนาการ ชื่อ“บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท” เลขที่บัญชี 1681-54710-5 โดยให้ แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้ อมระบุชื่อ -นามสกุล และ
เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้ ด้วย หรือ
4.3.2) ชาระเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายใน 1 วัน ทาการนับ จากวันที่ แจ้ ง ความจ านงการใช้ สิท ธิ ในแต่ละครั ง้ โดยเช็ คบุคคล
แคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ าฟ ต้ องลงวันที่ก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ ในครัง้ นั ้นไม่น้อยกว่า 3 วัน
ทาการ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท ”
โดยให้ ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังด้ วย
หมายเหตุ ลงวันที่เช็ควันสุดท้ ายคือ วันที่ 25 กันยายน 2562 และกรุ ณานาส่งเช็คดัง
กล่าวถึงบริษัท ภายในเวลา 10:00 น. ของวันที่ 25 กันยายน 2562
ทั ้งนี ้ การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานง
ในการใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี) เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้ แล้ วเท่านั ้น หากบริ ษัท และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความ
จานงในการใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากความผิดของบริ ษัท และ/
หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ แสดง
เจตนายกเลิกการใช้ สิท ธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนในครัง้ นั ้น โดยบริ ษัท และ/หรื อ ตัว แทนรับแจ้ งความ
จานงในการใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)จะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิพร้ อมกับเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่เรี ยก
เก็บเงินไม่ได้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิ ในครัง้ นั ้น
ๆ แต่ทั ้งนี ้ ไม่ถือเป็ นการตัดสิทธิที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ ต่อไป
เว้ นแต่เป็ นการใช้ สิทธิ ในครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ นั ้น ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่ มี
การใช้ สิท ธิ ซึ่งบริ ษั ท และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) จะไม่รับ ผิดชอบต่ อ
ดอกเบี ้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ

4.4)

ผู้ถื อ ใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต้ องเป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบค่ า อากรแสตมป์ หรื อ ภาษี อื่ น ใด (ถ้ ามี ) ตาม
บทบัญญัติแห่ งประมวลรั ษฎากรหรื อข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่าง ๆ ที่ ใช้ บัง คับในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
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4.5)

หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
1)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้ าราชการ หรือสาเนา
บัต รพนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ยั ง ไม่ ห มดอายุ (ในกรณี มี ก าร
เปลี่ยนชื่ อ/ชื่ อสกุล ซึ่งท าให้ ชื่อ /ชื่อ สกุล ไม่ ตรงกับ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ให้ แ นบเอกสารที่อ อกโดยหน่วยงานราชการ เช่ น
ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ ใู ช้ สิทธิ เป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหนังสือ
ยินยอมของ บิ ดาหรื อ มารดา หรื อผู้ปกครอง (แล้ วแต่กรณี )
สาเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรื อผู้ปกครอง และ
สาเนาทะเบี ยนบ้ า นที่ ผ้ ูเ ยาว์ อ าศัยอยู่พ ร้ อมลงนามรั บ รอง
สาเนาถูกต้ อง)
2)

บุคคลธรรมดาต่างด้ าว :

สาเนาใบต่างด้ าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

3)

นิติบคุ คลสัญชาติไทย :

สาเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ไม่
เกิ น 6 เดื อ นก่ อนวัน กาหนดการใช้ สิทธิ ใ นครัง้ นัน้ ๆ พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในหนั ง สื อ รั บ รองบริ ษั ท นั น้ และเอกสารหลั ก ฐานของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมื อชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

4)

นิติบคุ คลต่างด้ าว :

สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั ้งนิติบคุ คล และ/หรือ
หนัง สือ รั บ รองนิ ติบุคคล พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสาเนา
ถูกต้ อ งโดยกรรมการผู้มี อ านาจ และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่ อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมลง
ลายมื อ ชื่ อ รั บ รองส าเนาถูก ต้ อ ง และรั บ รองโดย Notary
public ของประเทศที่ออกเอกสารนั ้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิในครั ้งนั ้นๆ

5)

คัสโตเดียน (Custodian) :

สาเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้ อมหนังสือแต่งตั ้งคัส
โตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มี อ านาจลงลายมื อ ชื่ อ
ตาม 1) หรือ 2) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง และ
รับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั ้นไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในครั ้งนั ้นๆ

ทั ้งนี ้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ ตามที่กล่าวข้ างต้ น บริ ษัท
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี) ขอสงวนสิทธิ ที่จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครั ้งนั ้นๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษัท และ/หรื อ ตัวแทน
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รับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี ) สามารถใช้ ดุลพินิจในการพิจารณาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ ตามความเหมาะสม
4.6)

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ขอใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องเป็ นจานวนเต็มเท่านั ้น
โดยอัตราการใช้ สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ หนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับ
อัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6 ของข้ อกาหนดสิทธิ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้ างต้ นในวันและเวลาทา
การ ระหว่างเวลา 09:00 น. –16:00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ________________________________
(นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
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