วันที่ 1 มิถุนายน 2564
เรื่อง

แจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิ ครัง้ ที่ 4 ของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั เจ มาร์ท จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (JMART-W3)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบ่ ริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั
ครัง้ ที่ 3 (“JMART-W3”) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั โดยมีกาหนดการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญครัง้ แรก คือ วันที่ 30 กันยายน
2563 และครัง้ ต่อๆ ไปในทุกวันทาการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
นับจากวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ แรก และกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายตรงกับวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นัน้
บริษทั ขอแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ ครังที
้ ่ 4 คือ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564 ดังนี้
1. อัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 จานวน 1 หน่วย มีสทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ได้ 1.00464 หุน้
ราคาการใช้สทิ ธิ คือ 10.94924 บาทต่อหุน้
2. ระยะเวลาแจ้งความจานงใช้สิทธิ
วันที่ 15 มิ ถนุ ายน 2564 – 29 มิ ถนุ ายน 2564 (เฉพาะวันทาการ) ระหว่างเวลา 9:00 น. - 16:00 น.
3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ชัน้ 7 ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 02-308-8152, 02-3088197 และ 02-3088196 โทรสาร: 02-308-8068
4. วิ ธีการใช้สิทธิ
4.1 ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุ้นสามัญเพิม่ ทุนได้ทบ่ี ริษัท หรือ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษทั (www.jaymart.co.th) โดยสามารถแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้
สามัญเพิม่ ทุนได้ทบ่ี ริษทั ตามระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิตามทีร่ ะบุในข้อ 2. ข้างต้น
ทีอ่ ยู่บริษทั :
บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
187,189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2308-9000 โทรสาร 0-2308-8001

4.2 ในกรณีทใ่ี บสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุน้ (Script) ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสาคัญ
แสดงสิทธิเป็ นหลักฐานในการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิได้ทนั ที
4.3 ในกรณีทใ่ี บสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrip less) ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทต่ี ้องการใช้
สิทธิตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
ดังนี้
 ในกรณีท่ผี ู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมบี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ ฝาก” ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทต่ี ้องการใช้สทิ ธิต้อง
แจ้ง ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบสาคัญ แสดงสิท ธิตามที่ตลาดหลัก ทรัพ ย์
กาหนด โดยยื่นต่ อบริษัทหลักทรัพย์ท่เี ป็ นนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และ
บริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้งกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดง
สิทธิจากบัญชี “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มบี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่กบั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ตี ้องการใช้สทิ ธิ
ต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด โดยยื่นต่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษทั ผูอ้ อก
หลักทรัพย์” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็ น
หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
4.4 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ ที่ถือเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrip less)) ที่
ประสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุน จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ โดย
ต้องดาเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ ดังนี้
ก) แบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และ
ครบถ้ว นทุ ก รายการ พร้อ มลงนามโดยผู้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิแ ละส่ ง ให้แ ก่ บ ริษัท ในช่ ว ง
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
ข)

ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึง่ ผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนทีร่ ะบุในแบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิ และหนังสือมอบอานาจให้ผอู้ ่นื มารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทีย่ งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษทั

ค) ชาระเงินตามจานวนทีร่ ะบุในใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุน และส่งหลักฐาน
การช าระเงิน ให้แ ก่ บ ริษัท โดยผู้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีป ระสงค์จ ะใช้สิท ธิซ้ือ หุ้น จะต้ อ ง
ดาเนินการดังต่อไปนี้

1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาคลอง
ตัน ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน บมจ. เจ มาร์ท” เลขที่บญ
ั ชี 135-472560-6
โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินทีธ่ นาคารออกให้ พร้อมระบุช่อื -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์
ทีส่ ามารถติดต่อไว้ดว้ ย หรือ
2) ชาระเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายใน 1 วัน ทาการนับจากวัน ที่แ จ้ง ความจานงการใช้สทิ ธิใ นแต่ ละครั ง้ โดยเช็คบุ คคล
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวันทีก่ ่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ทาการ และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย “บัญชี จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน บมจ. เจ มาร์ท” โดย
ให้ระบุช่อื -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังด้วย หรือ
หมายเหตุ ลงวันที่เช็ควันสุดท้ายคือ วันที่ 24 มิ ถนุ ายน 2564 และกรุณานาส่งเช็คดัง
กล่าวถึงบริษทั ภายในเวลา 17:00 น. ของวันที่ 24 มิ ถนุ ายน 2564
ทัง้ นี้ การใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ กต็ ่ อเมื่อบริษัท เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้ว
เท่านัน้ หากบริษทั เรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ทีม่ ไิ ด้เกิดจากความผิดของบริษทั บริษทั จะ
ถือว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นัน้ โดย
บริษทั จะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ทเ่ี รียกเก็บเงินไม่ได้
คืนให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ แต่ทงั ้ นี้
ไม่ถอื เป็ นการตัดสิทธิทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ ต่อไป เว้น
แต่เป็ นการใช้สทิ ธิในครัง้ สุดท้าย บริษทั จะถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มี
การใช้สทิ ธิซง่ึ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ
ง)

ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิจะต้อ งเป็ นผู้รบั ผิด ชอบค่า อากรแสตมป์ หรือภาษีอ่นื ใด (ถ้ามี) ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ทีใ่ ช้บ ั งคับในการใช้สทิ ธิซ้อื
หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

4.5 จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ขี อใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดย
อัตราการใช้สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่ วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับอัตราการ
ใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
4.6 จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกให้เมื่อมีการใช้สทิ ธิจะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สทิ ธิ ซึง่ ผูถ้ อื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ชาระตามทีก่ ล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิ ธิในขณะที่มกี ารใช้สทิ ธินนั ้ โดยบริษทั จะออก
หุน้ สามัญเป็ นจานวนเต็ม ไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สทิ ธิ หากมีการ
ปรับราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิแล้วทาให้มเี ศษเหลืออยู่จากการคานวณดังกล่าว บริษทั จะ
ไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินทีเ่ หลือจากการใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นเช็คระบุช่อื ขีดคร่อม
เฉพาะคืนให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการ
ใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มดี อกเบีย้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
ในกรณีทต่ี อ้ งมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้สทิ ธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้
สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจานวนหุ้นสามัญที่จะได้รบั จากการใช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้ตดั เศษของหุน้ ทิง้

4.7 ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญไม่ต่ ากว่า 100 หุน้ สามัญ โดยจานวนหน่ วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ขี อใช้สทิ ธิซอ้ื หุ้นสามัญจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ผี ู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิในการซื้อหุ้นต่ ากว่า 100 หุน้ สามัญ จะต้องใช้สทิ ธิในการซือ้ หุ้นสามัญในครัง้
เดียวทัง้ จานวน ยกเว้นในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายนี้ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้
สามัญโดยไม่มกี ารกาหนดจานวนหุน้ สามัญขัน้ ต่า
5. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
5.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจทีย่ งั ไม่หมดอายุ (ในกรณีมกี ารเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทาให้ช่อื /ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญแสดง
สิทธิ ให้แนบเอกสารทีอ่ อกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผใู้ ช้สทิ ธิเป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหนังสือยินยอมของ บิดาหรือมารดา หรือ
ผูป้ กครอง (แล้วแต่กรณี) สาเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูป้ กครอง และสาเนาทะเบียนบ้าน
ทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5.2 บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
5.3 นิติบุคคลสัญชาติไทย : สาเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจที่มชี ่อื ปรากฏอยู่ใน
หนังสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มอี านาจลงลายมือชื่อตาม 5.1 หรือ 5.2
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
5.4 นิตบิ ุคคลต่างด้าว : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ ุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี านาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ อี านาจลง
ลายมือชื่อตาม 5.1 หรือ 5.2 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศทีอ่ อกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
5.5 คัสโตเดียน (Custodian) : สาเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่ งตัง้ คัสโตเดียน และเอกสาร
หลักฐานของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อตาม 5.1 หรือ 5.2 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และรับรอง
โดย Notary public ของประเทศทีอ่ อกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิตามทีก่ ล่าวข้างต้น บริษทั ขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะถือว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษทั
สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ตามความ
เหมาะสม

หากมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั กรุณาติดต่อสอบถามทีส่ ถานทีต่ ดิ ต่อข้างต้นในวันทา
การระหว่างเวลา 9:00 น. - 16:00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลัดดา วรุณธารากุล)
เลขานุการบริษทั
บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

