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TFEX News: Corporate Action Notice No. 1.1 (JMT)
5 ตุลาคม 2564

การดาเนิ นการสาหรับ JMT Futures เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ ม ของ JMT ฉบับที่ 1.1
ตามที่ บ ริษัท เจ เอ็ม ที เน็ ท เวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จ ากัด (มหาชน) (บริษัท ฯ) แจ้ง มติท่ีป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ฯ
ครัง้ ที่ 5/2564 อนุ มตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ
41.50 บาท พร้อมด้วยอนุมตั กิ ารออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั
ที่จองซื้อและได้รบั จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิในการ
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (Record Date) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 และ บริษทั ฯ ได้แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 กาหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
(Right Offering) เท่ากับ 4.674 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่นนั ้
(รายละเอียดตามหนังสือบริษทั ฯ ที่ IR64/013 เรื่อง แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2564 เกีย่ วกับการเพิม่ ทุน
และกาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 (แก้ไข 2) และ ที่ IR64/010 เรื่อง แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 6/2564 เรื่อง การกาหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ )
หากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั เิ รื่องการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมข้างต้น และสิทธิดงั กล่าว
เป็ นสิทธิท่มี คี ่า (In-the-money right) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดาเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะส่วนที่
เกีย่ วข้องกับ Right Offering สาหรับ JMT Futures ในระบบซือ้ ขาย ตามรายละเอียดดังนี้
สัญญาที่ได้รบั การปรับ
Corporate Action: Right Offering
Adjustment Date:
Effective Date:

JMT Futures ทุกสัญญาในระบบซือ้ ขาย
4.674 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่
ทีร่ าคาเสนอขายหุน้ ละ 41.50 บาท
4 พฤศจิกายน 2564 (ช่วงหลังปิ ดตลาด)
5 พฤศจิกายน 2564 (วันทีข่ น้ึ เครื่องหมาย XA บนหุน้ JMT)
หมายเหตุ : เครื่องหมาย XA ในกรณีน้หี มายถึง XR และ XW

Adjustment Procedures:
Adjustment Factor (AF)

Adjusted Contract Price
Adjusted Contract Size

โดย A = หุน้ เพิม่ ทุนใหม่
B = หุน้ เดิม
C = ราคาเสนอขายต่อหุน้
S = ราคาปิ ดของหุน้ JMT ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
Contract Price เดิม x AF
Contract Size เดิม ÷ AF

นอกจากนัน้ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจะทาการปรับชื่อย่อของสัญญา (Symbol) เพื่อให้ทราบว่าสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้านัน้ ได้
มีการปรับตาม Corporate Action แล้ว โดยการเพิม่ อักษรท้ายชื่อย่อของสัญญาเดิม โดยชือ่ ย่อของสัญญา JMT Futures
ทีจ่ ะมีผลในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จะเป็ นดังนี้
Outright Series
ชื่อย่อสัญญาเดิ ม
JMTZ21
JMTH22
JMTM22
JMTU22

ชื่อย่อสัญญาใหม่
JMTZ21X
JMTH22X
JMTM22X
JMTU22X

Combination
ชื่อย่อสัญญาเดิ ม
JMTZ21H22
JMTZ21M22
JMTZ21U22

ชื่อย่อสัญญาใหม่
JMTZ21XH22X
JMTZ21XM22X
JMTZ21XU22X

ทัง้ นี้ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจะแจ้งรายละเอียดของการดาเนินการเพิม่ เติมให้นกั ลงทุนทราบใน
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อัตราหลักประกันเมื่อมีการปรับข้อมูลของ JMT Futures
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ของตลาดสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
บริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด ขอแจ้งการดาเนินการสาหรับ JMT Futures ตามรายละเอียดดังนี้
ผลกระทบต่อสัญญาที่ซื้อขาย (JMTZ21X JMTH22X JMTM22X JMTU22X)
- ค่า Delta Scaling Factor ปรับค่าโดยใช้อตั ราปั จจุบนั หารด้วย Adjustment Factor ทีต่ ลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าประกาศ
กาหนด
Adjusted Rate = Current Rate / AF
- อัต ราหลัก ประกันรัก ษาสภาพของค่ า ความเสี่ย งระหว่ า งเดือ น (Inter-Month Spread Maintenance Margin)
ปรับค่าโดยใช้อตั ราปั จจุบนั คูณด้วย Adjustment Factor ทีต่ ลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าประกาศกาหนด
Adjusted Rate = Current Rate * AF
- Delta per Spread Ratio ของหลักประกันรักษาสภาพของค่าความเสีย่ งระหว่างสินค้าอ้างอิง (Inter-Commodity Spread
Credit) ปรับค่าโดยใช้อตั ราปั จจุบนั หารด้วย Adjustment Factor ทีต่ ลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าประกาศกาหนด
Adjusted Rate = Current Rate / AF
ผลกระทบต่อสัญญาที่จะซื้อขายในอนาคต (JMTZ22 เป็ นต้นไป)
อัต ราหลัก ประกัน รัก ษาสภาพ (Maintenance margin) ปรับ ค่ า โดยใช้อ ัต ราปั จ จุ บ ัน คู ณ ด้ว ย Adjustment
ทีต่ ลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าประกาศกาหนด
Adjusted Rate = Current Rate * AF

Factor

วันที่สานักหักบัญชีดาเนิ นการ : 4 พฤศจิกายน 2564 ในช่วงหลังปิ ดตลาด
วันที่มีผลในระบบซื้อขาย :
5 พฤศจิกายน 2564 (วันทีข่ น้ึ เครื่องหมาย XA บนหุน้ JMT)
ทั ง้ นี้ บ ริ ษั ท ส านั ก หั ก บั ญ ชี (ประเทศไทย) จ ากั ด จะแจ้ ง อั ต ราที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงให้ ส มาชิ ก ทราบพร้ อ มกั บ
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