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ที ่CS./63 - 021 

วันที ่2 มถินุำยน 2563 

 

เรือ่ง  แจง้สทิธกิำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนของบรษัิท เจซเีค ฮอสพทิอลลติี ้จ ำกัด (มหำชน)  

 

เรยีน  ทำ่นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เจซเีค ฮอสพทิอลลติี ้จ ำกัด (มหำชน) 

 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ย  1.  หนังสือสำรสนเทศกำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบรษัิท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ ำกัด 

(มหำชน)  

 2. ใบจองซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทนุของบรษัิท เจซเีค ฮอสพทิอลลติี ้จ ำกัด (มหำชน) 

 3. ใบรับรองสทิธกิำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุน ซึง่ออกโดย บรษัิท ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศ

ไทย) จ ำกัด 

 4. แบบสอบถำมเพื่อหำขอ้บ่งชี้กำรเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพำะผูป้ระสงค์น ำ

หลักทรัพยฝ์ำกเขำ้บัญชผีูอ้อกหลักทรัพย ์(Issuer Account)  

 5. แบบสอบถำมส ำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนติบิคุคล 

 6. แผนทีส่ถำนทีจ่องซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทนุ 

 

ตำมทีท่ีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 ของบรษัิท เจซเีค ฮอสพทิอลลติี ้จ ำกัด (มหำชน) (“บรษัิท”) 

เมือ่วันที ่30 เมษำยน 2563 ไดม้มีตอินุมัตใิหบ้รษัิทเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิทจำกจ ำนวน 156,319,418 บำท เป็น 
203,215,243 บำท โดยกำรออกหุน้สำมัญเพิม่ทุนใหม่ จ ำนวน 187,583,300 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท เพื่อ

เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม  (Right Offering) ตำมแบบมอบอ ำนำจท่ัวไป (General Mandate) จ ำนวนไม่เกิน 
125,055,534 หุน้ และเพื่อเสนอขำยเป็นครำวๆ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ตำมแบบมอบอ ำนำจ

ท่ัวไป (General Mandate) จ ำนวนไมเ่กนิ 62,527,766 หุน้ นัน้ 

 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 3/2563 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2563 ไดม้ีมตอินุมัตกิำร

จัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทุนจ ำนวนไม่เกนิ 125,055,534 หุน้ เพือ่เสนอขำยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตำมสัดสว่นกำรถอืหุน้ (Right 
Offering) ทีม่รีำยชือ่ปรำกฏอยูใ่นวันก ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวันที ่29 พฤษภำคม 2563 ในอัตรำสว่น 

5 หุน้สำมัญเดมิต่อ 1 หุน้สำมัญเพิม่ทุนใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.35 บำท และก ำหนดวันจองซือ้และรับช ำระเงนิ

คำ่หุน้สำมัญเพิม่ทนุใหมใ่นระหวำ่งวันที ่22 - 26 มถินุำยน 2563 เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. 

 

ในกรณีทีม่หีุน้สำมัญเพิม่ทุนเหลอืจำกกำรจองซือ้ของผูถ้อืหุน้เดมิตำมสทิธ ิหรอืมหีุน้คงเหลอืไม่วำ่กรณีใดๆ 
ใหจ้ัดสรรและเสนอขำยหุน้ทีเ่หลอืดังกล่ำวใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิททีไ่ดจ้องซือ้และช ำระเงนิค่ำหุน้สำมัญทีจ่องซือ้

เกนิกวำ่สทิธขิองตน ในรำคำเสนอขำยทีเ่ท่ำกัน โดยมอบอ ำนำจใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร เป็นผูพ้จิำรณำจัดสรรและ

เสนอขำยหุน้ทีเ่หลอืดังกล่ำวใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซือ้และช ำระเงนิค่ำหุน้สำมัญทีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธขิองตนตำม
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดังนี้ 
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(ก) ในกรณีจ ำนวนหุน้สำมัญที่ผูถ้อืหุน้เดมิจองซือ้เกนิกว่ำสทิธขิองตนมจี ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนหุน้สำมัญ

สว่นที่เหลอืดังกล่ำว ใหจั้ดสรรหุน้ส่วนที่เหลอืดังกล่ำวในระหว่ำงผูถ้ือหุน้เดมิที่ไดจ้องซือ้หุน้สำมัญ
เกนิกว่ำสทิธขิองตน ตำมสัดสว่นกำรถอืหุน้สำมัญเดมิของผูถ้อืหุน้ทีไ่ดจ้องซือ้หุน้สำมัญเกนิกวำ่สทิธิ

ของตนแต่ละรำย โดยกำรจัดสรรหุน้ดังกล่ำวใหด้ ำเนินกำรไปจนกระท่ังไม่มีหุน้เหลอืจำกกำรจัดสรร 

ตำมที่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร จะพิจำรณำเห็นสมควร  ทัง้นี้บรษัิทจะคืนเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมัญ
ส ำหรับสว่นที่ไม่ไดร้ับกำรจัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ โดยไม่มดีอกเบีย้ภำยใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับ

กำรจองซือ้หุน้ 
(ข) ในกรณีจ ำนวนหุน้สำมัญทีผู่ถ้ือหุน้เดมิจองซือ้เกนิกว่ำสทิธขิองตนมจี ำนวนนอ้ยกว่ำจ ำนวนหุน้สำมัญ

ส่วนที่เหลอืดังกล่ำว ใหจั้ดสรรหุน้ส่วนที่เหลอืดังกล่ำวใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิที่ไดจ้องซือ้หุน้สำมัญเกนิ

กวำ่สทิธแิละช ำระเงนิคำ่จองซือ้หุน้สำมัญดังกล่ำวทกุรำย 
 

ทัง้นี้ กำรจัดสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกวำ่สทิธติำมรำยละเอยีดขำ้งตน้ไมว่่ำกรณีใด จะตอ้งไม่ท ำใหผู้ถ้อืหุน้เดมิที่
จองซือ้หุน้เกนิกว่ำสทิธริำยใด ถือครองหุน้ของบรษัิท ในลักษณะที่เพิม่ขึน้จนถงึหรือขำ้มผ่ำนจุดที่ท ำให ้

บุคคลนั้นมีหนำ้ที่ตอ้งท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตำมที่ก ำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรในกำรเขำ้ถือ

หลักทรัพยเ์พื่อครอบง ำกจิกำร (รวมทัง้ที่มกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) และในลักษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืนขอ้จ ำกัดกำร

ถอืหุน้ของคนต่ำงดำ้วตำมที่ระบุไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท ซึง่ปัจจุบันอนุญำตใหค้นต่ำงดำ้วถอืหุน้บรษัิทได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ทีไ่ดอ้อกจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

 
ในกรณีทีม่หีุน้สำมัญเพิม่ทนุคงเหลอืจำกกำรด ำเนนิกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทุนตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทใน

ครัง้นี้ บรษัิทจะน ำไปด ำเนนิกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทนุตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทในครัง้ถัดๆ ไป  

  บรษัิทจงึเรยีนมำเพือ่แจง้สทิธขิองท่ำนในกำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนใหม่ของบรษัิท ซึง่ไดร้ะบจุ ำนวนหุน้ที่
มีสิทธิในกำรจองซื้อไวใ้นใบรับรองสิทธิกำรจองซื้อหุน้สำมัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมำดว้ย 3) และบริษัทไดก้ ำหนด

รำยละเอยีดกำรออกและเสนอขำยพรอ้มทัง้กำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทนุไวใ้นหนังสอืสำรสนเทศกำรเสนอขำยหุน้สำมัญ
เพิม่ทนุ (สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 1) ทีแ่นบมำพรอ้มกันนี้ 

 

หำกมีขอ้สงสัยประกำรใดเกีย่วกับกำรจัดสรร ขัน้ตอน และวธิีกำรจองซือ้ กรุณำตดิต่อมำยัง บรษัิท เจซเีค 
ฮอสพิทอลลิตี้ จ ำกัด (มหำชน) ฝ่ำยกำรเงนิและบัญชี อำคำรทีเอฟดี ชัน้ 2 เลขที่ 18 อำคำรทีเอฟดี ซอยสำทร 11     

แยก 9 แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 โทรศัพท์ 02-2869959 ต่อ 2105 และ 5131 (คุณรัฏฐำธปิ 
อภโิชตกิร  / คณุวำทนิี คงศร)ี  

 

จงึเรยีนมำเพือ่ทรำบ 

 

 ขอแสดงควำมนับถอื 

                                                                                                                                

 ( นำยโชตวิทิย ์ เตชะอบุล ) 

 ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร  

 


