วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เรื่ อง แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สิทธิครัง้ ที่ 1 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค
เซอร์ วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (JMT-W2)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็สจํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (“JMT-W2”) จํานวนทังสิ
้ ้น 221,997,718 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ และเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเป็ นผู้ถือหุ้น ณ วัน
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ JMT-W2 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561
บริษัทฯ ขอแจ้ งวันใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 1 คือวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. อัต ราการใช้ ส ทิ ธิแ ละราคาใช้ ส ทิ ธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ JMT-W2 จํานวน 1 หน่วย มีสทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้ สทิ ธิ คือ 19 บาทต่อหุ้น
2.

ระยะเวลาแจ้ งความจํานงใช้ ส ทิ ธิ
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 - 27 ธันวาคม 2561 (เฉพาะวันทําการ) ระหว่างเวลา 9:00 น. –16:00 น.

3.

สถานที่ต ดิ ต่ อ ในการใช้ ส ทิ ธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่บริ ษัท และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.jmtnetwork.co.th)
โดยสามารถแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่บริ ษัท และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี) ตามระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุในข้ อ 2. ข้ างต้ น
สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน)
187 อาคารเจมาร์ ท ชัน้ 7 ถนนรามคําแหง แขวงราษฎร์ พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2308-8152, 0-2308-8197 โทรสาร 0-2308-8068

4.

วิธ ีก ารใช้ ส ทิ ธิ
้ ่ถือเป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์จะ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทังที
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ โดย ต้ องดําเนินการและ
จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อข้ างต้ น
4.1) แบบแสดงความจํ า นงการใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ ไ ด้ ก รอกข้ อ ความถูก ต้ อ งชัด เจน และ
ครบถ้ ว นทุก รายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ แ ละส่ง ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) ภายในช่วงระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิ คือวันที่ 13 ธันวาคม 2561-27 ธันวาคม 2561)
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4.2)

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ กําหนด ซึ่งผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้
สิทธิ และหนังสือมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี) และส่งให้ แก่บริษัท และ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)

4.3)

ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐาน
การชํ า ระเงิ น ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท และ/หรื อ ตัว แทนรั บ แจ้ ง ความจํ า นงในการใช้ สิท ธิ (ถ้ า มี ) โดยผู้ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น จะต้ องดําเนินการดังนี ้
4.3.1) โอนเงิ น เข้ าบั ญ ชี เ งิ น ฝากประเภทออมทรั พ ย์ ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน)
สาขาคลองตัน ชื่อบัญชี “บัญ ชีจ องซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุน บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ท เวอร์ ค
เซอร์ ว ิส เซ็ส ” เลขที่บ ัญ ชี 135-473000-2 โดยให้ แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคาร
ออกให้ พร้ อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้ ด้วย หรื อ
4.3.2) ชําระเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายใน 1 วันทําการนับจากวันที่แจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล
้ น้อยกว่า 3 วัน
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ ต้ องลงวันที่ก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นันไม่
ทําการ และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญ ชีจ องซือ้ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน บมจ. เจ เอ็ม ที
เน็ท เวอร์ ค เซอร์ ว ิส เซ็ส ” โดยให้ ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ไว้ ด้านหลังด้ วย
หมายเหตุ ลงวันที่เช็ควันสุดท้ ายคือ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 และกรุณานําส่งเช็ค
ดังกล่าวถึงบริษัท ภายในเวลา 10:00 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 2561
ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากบริ ษัท และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากความผิดของบริ ษัท
และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ โดยบริ ษัท และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ ง
ความจํ า นงในการใช้ สิท ธิ (ถ้ า มี ) จะจัดส่ง ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ พ ร้ อมกับ เช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อ
ดร๊ าฟท์ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้
สิทธิ ในครัง้ นัน้ ๆ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่ถือเป็ นการตัดสิทธิ ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการใช้ สิทธิในครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ
สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิซึ่งบริ ษัท และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี)
จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่ กรณีใด ๆ

4.4)

ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ จ ะต้ อ งเป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบค่ า อากรแสตมป์ หรื อ ภาษี อื่ น ใด (ถ้ า มี ) ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรื อข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ บงั คับในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
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4.5)

หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
1)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนา
บัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิ จที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณี มีการ
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําให้ ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น
ใบแจ้ ง เปลี่ ย นชื่ อ /ชื่ อ สกุล เป็ น ต้ น ) พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ
รับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ ใู ช้ สิทธิเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบ
หนั ง สื อ ยิ น ยอมของ บิ ด าหรื อ มารดา หรื อ ผู้ ปกครอง
(แล้ วแต่กรณี ) สํ าเนาบัตรประชาชนของบิดาหรื อมารดา
หรื อผู้ปกครอง และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง)
2)

บุคคลธรรมดาต่างด้ าว :

สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง

3)

นิติบคุ คลสัญชาติไทย :

สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้ อม
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ใ นหนัง สือ รั บ รองบริ ษั ท นัน้ และเอกสารหลัก ฐานของ
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง

4)

นิติบคุ คลต่างด้ าว :

สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตังนิ
้ ติบคุ คล และ/หรื อ
หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจ และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง และรับรองโดย Notary
public ของประเทศที่ออกเอกสารนันไม่
้ เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้

5)

คัสโตเดียน (Custodian) :

สําเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้ อมหนังสือแต่งตังคั
้ ส
โตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ
ตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสาร
นันไม่
้ เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้

ทังนี
้ ้ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิตามที่กล่าวข้ างต้ น บริ ษัท
และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) ขอสงวนสิทธิ ที่จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นันๆ
้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัท และ/หรื อ
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ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) สามารถใช้ ดลุ พินิจในการพิจารณาให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ ตามความเหมาะสม
4.6)

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องเป็ นจํานวนเต็มเท่านัน้
โดยอัตราการใช้ สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการ
ปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6 ของข้ อกําหนดสิทธิ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ กรุ ณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้ างต้ นในวันและเวลา
ทําการ ระหว่างเวลา 09:00 น. –16:00 น.
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ________________________________
(นายวงศกร กิตติตระกูลกาล)
เลขานุการบริษัท
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน)
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