
 
 

ที่ JKNGB-003-11/2561 
 
 วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 
 
เร่ือง แจ้งกําหนดเวลาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด 

(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (JKN-W1) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
อ้างถึง    ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (JKN-W1) ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2561 (“ข้อก าหนด
สิทธิ”) 

 

ตามที่บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) จํานวน 107,997,631 หนว่ย เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของ             
บริษัทได้ ทัง้สิน้ 4 ครัง้ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (ตัง้แต่วันที่               
11 พฤษภาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2563) 

 
ในการนี ้บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 ดงันี ้
 

1. วันก าหนดการใช้สิทธิ 
วนัศกุร์ที่ 14 ธนัวาคม 2561 

 
2. ระยะเวลายื่นความจ านงในการใช้สิทธิ 

ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น ของวนัพฤหสับดีที่ 6 – วนัศกุร์ที่ 7 ธันวาคม และวนัองัคารที่ 11 – วนัพฤหสับดีที่  
13 ธนัวาคม 2561 (รวม 5 วนัทําการ) 
 

3. อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15.00 บาทต่อหุ้น 
เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิที่ระบใุนข้อกําหนดสทิธิ 

 
 
 
 



 
 

 
4. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 

บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ”) 
สาํนกังานใหญ่ ตัง้อยูท่ี่ชัน้ 10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคาร 10500 
โทรศพัท์: (662) 088-9999 ตอ่ 9917, 9614 
โทรสาร: (662) 088-9656 
ผู้ประสานงาน: คณุชาลสิา เพิ่มพิพฒัน์ และคณุชมุาวดี ชิดสนิ 

         หมายเหตุ    บริษัทมีการแต่งตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นตวัแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิสําหรับการใช้สิทธิในครัง้นี ้ดงันัน้ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิในครัง้นี ้จะ
เป็นไปตามหนงัสอืฉบบันี ้(ซึง่จะไมต่รงกบัสถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิที่ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ) 

 
5. ขัน้ตอนการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้
สทิธิ โดยดําเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิตามสถานท่ีติดต่อในการ
ใช้สทิธิและภายในระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้สทิธิข้างต้น 
5.1 แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ 

พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในช่วง
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ 
หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิได้ที่

บริษัท หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.jknglobal.com/th) ในระหว่างระยะเวลายื่น
ความจํานงในการใช้สทิธิ 

2. ในกรณีที่ใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสําคญัแสดง
สทิธิเป็นหลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิได้ทนัที 

3. ในกรณีที่ใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใช้
สทิธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทําหน้าที่เป็น
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะดําเนินการแจ้งกบัศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อนําไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
ดําเนินการใช้สทิธิตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืฉบบันี ้ 
 
 

http://www.jknglobal.com/th


 
 

 
5.2 ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ซึ่งผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจํานวนที่ระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ และหนงัสือ
มอบอํานาจให้ผู้อื่นมารับใบสาํคญัแสดงสทิธิฉบบัใหมส่าํหรับใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ (ถ้ามี)  

5.3 ชําระเงินตามจํานวนที่ระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั และสง่หลกัฐานการชําระเงินให้แก่
ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นจะต้อง
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
- ชําระโดยเงินสด  โดยใช้ ใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) ชําระ

เงินได้ที่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัว่ประเทศ เข้าบญัชีกระแสรายวนั ช่ือบญัชี “บริษัท
หลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้น” หรือ “RHB Securities 
(Thailand) Public Company Limited for Shares Subscription” เลขที่บญัชี 049-314-340-9 โดย
โอนเงินระหวา่งวนัท่ี 6 – 7 และ 11 – 13 ธนัวาคม 2561 ระหวา่งเวลา 9.00 – 16.00 น. 

- ชําระโดยเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วนัทําการนบัจากวนัท่ีแจ้งความจํานงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ โดย
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้
หุ้น” หรือ “RHB Securities (Thailand) Public Company Limited for Shares Subscription” 
เลขที่บญัชี 049-314-340-9 โดยต้องลงวนัท่ีในเช็คไมเ่กินวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 และสามารถเรียก
เก็บเงินได้ภายในวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่
ได้ไว้ด้านหลงั และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องชําระผ่านเคาร์เตอร์ของ บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย์เท่านัน้ โดยใช้ใบนําฝากชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) และยื่น
ความจํานงระหวา่งวนัท่ี 6 – 7 และ 11 – 13 ธนัวาคม 2561 ระหวา่งเวลา 9.00 – 16.00 น.  
ทัง้นี ้การใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้ว
เท่านัน้ หากเรียกเก็บไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลกิ และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลกิการขอใช้สทิธิในครัง้นัน้ แตท่ัง้นี ้ไมเ่ป็นการ
ตดัสทิธิที่จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้สดุท้าย ให้ถือ
วา่หมดสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 

หมายเหตุ   บริษัทมีการแตง่ตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนรับ
แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิสาํหรับการใช้สิทธิในครัง้นี ้ดงันัน้ รายละเอียดของการชําระเงิน
ในการใช้สิทธิในครัง้นี ้จะเป็นไปตามหนงัสือฉบบันี ้(ซึ่งจะไม่ตรงกบัสถานที่ติดต่อในการใ ช้
สิทธิที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ ทัง้นี ้บริษัทจะแก้ไขข้อกําหนดสิทธิในส่วนนี ้พร้อมทัง้จะ
เปิดเผยข้อกําหนดสทิธิฉบบัแก้ไขบนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป) 

5.4 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่อากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่งๆ ท่ีใช้บงัคบัในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดง
สทิธิ 
 



 
 

 
6. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิของผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ 

1) บคุคลสญัชาติไทย  : สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาบตัรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ยงัไมห่มดอาย ุ(ในกรณีมีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งทําให้ช่ือ/ช่ือ
สกุล ไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) หรือบตัรประชาชนตลอดชีพ 
ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่บตัรประชาชน 13 หลกั พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2) บคุคลตา่งด้าว  :  สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
สาํเนาถกูต้อง 

3) นิติบคุคลในประเทศ  : สาํเนาหนงัสอืรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
กําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อํานาจที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นหนงัสอืรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของ
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
สาํเนาถกูต้อง 

4) นิติบคุคลตา่งประเทศ  : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออก
เอกสารนัน้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจ และเอกสาร
หลกัฐานของกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

5) คสัโตเดียน (Custodian)  : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออก
เอกสารนัน้ พร้อมหนงัสือแต่งตัง้คัสโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผู้มี
อํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

 
(นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

 


