
 

 

วนัท่ี  20 พฤษภาคม 2558 

 

เร่ือง กําหนดเวลาการใช้สทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (NMG – W3)  

 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 ตามท่ีบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท

ครัง้ท่ี 3 (NMG – W3) เพ่ือจดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิ ท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ของบริษัทฯ  (โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมสีทิธิจอง

ซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ พร้อมใบสาํคญัแสดงสทิธิ ( Record Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา  225 

แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น

ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2556) ซึง่มกํีาหนดการใช้สทิธิทกุวนัท่ี 15 ของเดอืนมิถนุายนและเดือนธนัวาคมของแตล่ะปี โดยเร่ิมใช้สทิธิครัง้

แรกในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2556 และสามารถใช้สทิธิครัง้สดุท้ายได้ในวนัท่ี 19 มถินุายน 2561 นัน้ 

 

 บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ครัง้ท่ี 4 ประจํา

วนัท่ี 15 มถินุายน 2558 ดงันี ้

1. วนักําหนดการใช้สทิธิ  : 15 มถินุายน 2558 

2. วนัท่ียืน่ความจํานงการใช้สทิธิ                                   : วนัท่ี 8-12 มถินุายน 2558 ระหวา่งเวลา 9.00 - 16.00 น. 

3. ราคาในการใช้สทิธิ                                          : 1.00 บาทตอ่หุ้น 

4. อตัราการใช้สทิธิ                                                          : ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย : 1 หุ้นสามญั 

5. บคุคลและสถานท่ีติดตอ่ในการใช้

สทิธิและรับใบแจ้งความจํานงใช้สทิธิ 

: ฝ่ายเลขานกุารบริษัท  

บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

อาคารอินเตอร์ลงิค์ทาวเวอร์  ชัน้ 27 ห้องประชมุ A  

ท่ีอยู ่1858/118-119, 121-122, 124-130  

ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ 0-2338-3289-92 โทรสาร 0-2338-3904 

6. เอกสารในการยื่นความจํานงการ

ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

           

: 1) แบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้อง  ชดัเจน 

และครบถ้วน  แล้วทกุรายการ  พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบ สาํคญัแสดงสทิธิ  ทัง้นี ้

สามารถขอรับแบบแสดงความ จํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ท่ีบริษัท ฯ หรือ 

Download ได้ท่ี www.nationgroup.com 

2) ใบสาํคญัแสดงสทิธิ  หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ  ในกรณีท่ีใบสาํคญัแสดง

สทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีต้องการ



ใช้สทิธิต้องแจ้งความจํานง  และกรอกแบบคําขอให้ออกใบ สาํคญัแสดงสทิธิหรือ

ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด  โดย

ยืน่ตอ่บริษัทหลกัทรัพย์  (Broker) ของตน และ Broker จะแจ้งกบับริษัท  ศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์  (ประเทศไทย ) จํากดั เพ่ือขอถอนใบ สาํคญัแสดงสทิธิ  สาํหรับ

นําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการซือ้หุ้นท่ีจะยืน่กบับริษัทฯ  

3)   หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ  

      (ก)  บคุคลสญัชาติไทย  

            สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนซึง่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรอง สาํเนาถกูต้อง  

      (ข)  บคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย  

             สาํเนาหนงัสอืเดินทางซึง่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง  

      (ค) นิตบิคุคลในประเทศ  

            สาํเนาหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไมเ่กิน  6 เดอืน

กอ่นวนัใช้สทิธิ  พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง  และเอกสารหลกัฐานของผู้มี

อํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข)พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง  

       (ง) นิตบิคุคลตา่งประเทศ  

            สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตัง้บริษัท  หนงัสอืบริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบั  และ

หนงัสอืรับรองท่ีออก  ไมเ่กิน 12 เดอืนกอ่นวนัใช้สทิธิ  ซึง่รับรองโดย  Notary 

Public พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง  และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลง

ลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

4)  ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สทิธิตามท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิ

ซือ้หุ้นสามญัภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  โดยไมเ่กินวนัใช้สทิธิ  โดยวิธีหนึง่วิธีใด  

ดงันี ้ 

      (ก) โอนเงินสดเข้าบญัชีเงินฝากช่ือบญัชี "บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป เพ่ือการจอง

ซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ” ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) สาขา ถนนบาง

นา-ตราด บญัชีออมทรัพย์ เลขท่ีบญัชี  333-1-73586-2 พร้อมนําสง่สาํเนาใบ

ฝากเงิน  ในกรณีท่ีมคีา่ใช้จา่ยในการโอนเงินดงักลา่ว  ผู้จองซือ้ต้องเป็นผู้

รับภาระคา่ใช้จ่าย ในการดาํเนินการดงักลา่ว  

(ข) กําหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชําระด้วยเงินโอน 

 โอนด้วยเงินสด: รับจองซือ้ระหวา่งวนัท่ี 8-12 มถินุายน 2558 ตัง้แตเ่วลา 

09.00 น.-16.00 น. 

 โอนด้วยเช็ค : รับจองซือ้ระหวา่งวนัท่ี 8-10 มถินุายน 2558  ตัง้แตเ่วลา 

09.00 น.-16.00 น.ทัง้นี ้ เช็คท่ีใช้โอนต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 10 

มถินุายน 2558 ซึง่ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสาํนกัหกับญัชีใน

กรุงเทพฯ ภายใน 1 วนัทําการเทา่นัน้ 



 (ค) กรณีชําระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ 

(ก) สัง่จ่าย  “บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป เพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ “ 

(ข) 

โดยต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 10 มิถนุายน  2558 ซึง่จะต้องสามารถเรียก

เก็บเงินได้จากสาํนกัหกับญัชีในกรุงเทพฯ ภายใน 1 วนัทําการเทา่นัน้ 

 

กําหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ: รับจอง

ซือ้ระหวา่งวนัท่ี 8-10 มิถนุายน 2558 ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. – 16.00 น. 

ทัง้นี ้ผู้ถอืหุ้นที่จองซือ้จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร  

(ถ้ามี) ต่างหากจากจาํนวนเงนิค่าจองซือ้หุ้น 

 

การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้นี ้จะเป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขในข้อกําหนดวา่

ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามญัของบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

                                                                      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

              (นางสาวดวงกมล โชตะนา)  

                                                                                       ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

 

  


