วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
เรื่ อง

กําหนดเวลาการใช้ สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท (NMG – W3)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทครัง้ ที่ 3 (NMG – W3) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ (โดยกําหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556) ซึ่งมีกําหนดการใช้ สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือน
มิถนุ ายนและเดือนธันวาคมของแต่ละปี โดยเริ่ มใช้ สทิ ธิครัง้ แรกในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 และสามารถใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
ได้ ในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2561 นัน้
บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 5
ประจําวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ดังนี ้
1. วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
: 15 ธันวาคม 2558
2. วันที่ยื่นความจํานงการใช้ สทิ ธิ
: วันที่ 4,8-9,11,14 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น.
3. ราคาในการใช้ สทิ ธิ
: 1.00 บาทต่อหุ้น
4. อัตราการใช้ สทิ ธิ
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ
5. บุคคลและสถานที่ตดิ ต่อในการใช้ : ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
สิทธิและรับใบแจ้ งความจํานงใช้ สทิ ธิ
บริ ษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
อาคารอินเตอร์ ลงิ ค์ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ห้ องประชุม A
ที่อยู่ 1858/118-119, 121-122, 124-130
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2338-3289-92 โทรสาร 0-2338-3904
6. เอกสารในการยื่นความจํานงการ : 1) แบบแสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง ชัดเจน
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
และครบถ้ วน แล้ วทุกรายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้
สามารถขอรั บแบบแสดงความจํ านงการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญได้ ที่บริ ษัทฯ หรื อ
Download ได้ ที่ www.nationgroup.com
2) ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ใบสําคัญแสดง

สิทธิอยูใ่ นระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการ
ใช้ สทิ ธิต้องแจ้ งความจํานง และกรอกแบบคําขอให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดย
ยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และ Broker จะแจ้ งกับบริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับ
นําไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการซื ้อหุ้นที่จะยื่นกับบริษัทฯ
3) หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
(ก) บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนซึง่ ยังไม่หมดอายุ พร้ อมรับรอง สําเนาถูกต้ อง
(ข) บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทางซึง่ ยังไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ค) นิติบคุ คลในประเทศ
สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันใช้ สิทธิ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรื อ (ข)พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ง) นิติบคุ คลต่างประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และ
หนังสือรับรองที่ออก ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันใช้ สทิ ธิ ซึง่ รับรองโดย Notary
Public พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลง
ลายมือชื่อตาม (ก) หรื อ (ข) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
4) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้ สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยไม่เกินวันใช้ สิทธิ โดยวิธีหนึง่ วิธีใด
ดังนี ้
(ก) โอนเงินสดเข้ าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี "บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป เพื่อการจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา ถนนบาง
นา-ตราด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 333-1-73586-2 พร้ อมนําส่งสําเนาใบ
ฝากเงิน ในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายในการโอนเงินดังกล่าว ผู้จองซื ้อต้ องเป็ นผู้
รับภาระค่าใช้ จา่ ย ในการดําเนินการดังกล่าว
(ข) กําหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชําระด้ วยเงินโอน
 โอนด้ วยเงินสด: รับจองซื ้อในวันทําการ ระหว่างวันที่ 4-14 ธันวาคม
2558 ตังแต่
้ เวลา 09.00 น.-16.00 น.
 โอนด้ วยเช็ค : รับจองซื ้อในวันทําการ ระหว่างวันที่ 4-9 ธันวาคม 2558
ตังแต่
้ เวลา 09.00 น.-16.00 น.ทังนี
้ ้ เช็คที่ใช้ โอนต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่
9 ธันวาคม 2558 ซึง่ ต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีใน

กรุ งเทพฯ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน้
(ค) กรณีชําระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ
(ก) สัง่ จ่าย “บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป เพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน“
โดยต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ซึ่งจะต้ องสามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน้
(ข) กําหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชําระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ: รับจอง
ซื ้อในวันทําการ ระหว่างวันที่ 4 – 9 ธันวาคม 2558 ตังแต่
้ เวลา 09.00 น.
– 16.00 น.
ทัง้ นี ้ ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ จะเป็ นผู้ รับภาระค่ าใช้ จ่ายและค่ าธรรมเนี ยมธนาคาร
(ถ้ ามี) ต่ างหากจากจํานวนเงินค่ าจองซือ้ หุ้น
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญครัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขในข้ อกําหนดว่า
ด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงกมล โชตะนา)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

