วัวันที่ที่ที่ 24 พฤษภาคม 2561
เรื่รื่รื่อง

กำกำกำหนดเวลาสำสำสำหรัรับการใช้ช้สิทสิ ธิธิใบสำสำสำคัคัญแสดงสิสิทธิที่ธิ จที่ ะซื้ซื้อซื้ หุ้หุ้นหุ้ สามัมัญของบริริษัษัท ครั้รั้รั้งที่ที่ที่ 1
(NBC – W1) (การใช้ช้สิทสิ ธิธิครั้รั้รั้งสุสุดท้ท้าย)

เรีรียน

กรรมการและผู้ผู้ผู้จัจัดการ
ตลาดหลัลักทรัรัพย์ย์แห่ห่งประเทศไทย

ตามที่ที่บที่ ริริษัษัท เนชั่ชั่ชั่น บรอดแคสติ้ติ้ติ้ง คอร์ร์ปอเรชั่ชั่ชั่น จำจำจำกักัด (มหาชน) (“บริริษัษัทฯ”) ได้ด้ออกใบสำสำสำคัคัญแสดงสิสิทธิธิที่จที่ ะซื้ซื้อซื้ หุ้หุ้หุ้น
สามัมัญของบริริษัษัทฯ ครั้รั้รั้งที่ที่ที่ 1 (NBC – W1) จำจำจำนวน 176,870,000 หน่น่วย เพื่พื่พื่อจัจัดสรรให้ห้แก่ก่ผู้ผู้ถืผู้ อถื หุ้หุ้นหุ้ เดิดิมที่ที่จที่ องซื้ซื้อซื้ หุ้หุ้นหุ้ สามัมัญเพิ่พิ่พิ่มทุทุน
ของบริริษัษัทฯ (โดยกำกำกำหนดรายชื่ชื่ชื่อผู้ผู้ถืผู้ อถื หุ้หุ้นหุ้ ที่ที่มีมีสิ
ที่ ทสิ ธิธิจองซื้ซื้อซื้ หุ้หุ้นหุ้ สามัมัญเพิ่พิ่พิ่มทุทุน พร้ร้อมใบสำสำสำคัคัญแสดงสิสิทธิธิ (Record Date) ในวัวันที่ที่ที่ 14
มีมีนาคม 2556 และให้ห้รวบรวมรายชื่ชื่ชื่อตามมาตรา 225 แห่ห่งพระราชบับัญญัญัติติหลัลักทรัรัพย์ย์และตลาดหลัลักทรัรัพย์ย์ พ.ศ. 2535 (แก้ก้ไข
เพิ่พิ่พิ่มเติติม พ.ศ. 2551) โดยวิวิธีธีปิปิดสมุมุดทะเบีบียนพัพักการโอนหุ้หุ้นหุ้ ในวัวันที่ที่ที่ 15 มีมีนาคม 2556) ซึ่ซึ่งซึ่ มีมีกำกำกำ หนดการใช้ช้สิทสิ ธิทุทุธิ กวัวันที่ที่ที่ 15 ของ
เดืดือนธัธันวาคมและเดืดือนมิมิถุถุนายนของแต่ต่ละปีปี โดยเริ่ริ่ริ่มใช้ช้สิทสิ ธิคธิ รั้รั้รั้งแรกในวัวันที่ที่ที่ 15 ธัธันวาคม 2556 และสามารถใช้ช้สิทสิ ธิคธิ รั้รั้รั้งสุสุดท้ท้าย
ได้ด้ใน วัวันที่ที่ที่ 11 กรกฎาคม 2561 นั้นั้นั้น
บริริษัษัทขอแจ้จ้งรายละเอีอียดเกี่กี่กี่ยวกักับการใช้ช้สิทสิ ธิใธิ นการซื้ซื้อซื้ หุ้หุ้นหุ้ สามัมัญของบริริษัษัทฯ ตามใบสำสำสำคัคัญแสดงสิสิทธิธิ NBC – W1
ประจำจำจำวัวันที่ที่ที่ 11 กรกฎาคม 2561 ซึ่ซึ่งซึ่ เป็ป็ นการใช้ช้สิทสิ ธิคธิ รั้รั้รั้งสุสุดท้ท้าย ดัดังนี้นี้นี้
1. วัวันกำกำกำหนดการใช้ช้สิทสิ ธิธิ
2. วัวันที่ที่ยื่ยื่ยื่ที่ นความจำจำจำนงการใช้ช้สิทสิ ธิธิ
3. ราคาในการใช้ช้สิทสิ ธิธิ
4. อัอัตราการใช้ช้สิทสิ ธิธิ
5. บุบุคคลและสถานที่ที่ติติที่ ดต่ต่อในการ
ใช้ช้สิทสิ ธิธิและรัรับใบแจ้จ้งความจำจำจำนง
ใช้ช้สิทสิ ธิธิ

6.วัวันปิปิดสมุมุดทะเบีบียนพัพักการโอน
ขายใบสำสำสำคัคัญแสดงสิสิทธิธิ
7.ระยะเวลาการหยุยุดพัพักการซื้อซื้
ขายใบสำสำสำคัคัญแสดงสิสิทธิธิ (ขึ้ขึ้ขึ้น
เครื่รื่รื่องหมาย SP)
8. เอกสารในการยื่ยื่ยื่นความจำจำจำนง
การใช้ช้สิทสิ ธิธิซื้อซื้ หุ้หุ้นหุ้ สามัมัญ

:
:
:
:
:

11 กรกฎาคม 2561
26 มิมิ ถุนถุ ายน - 10 กรกฎาคม 2561 ระหว่ว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.
3.00 บาทต่ต่อหุ้หุ้นหุ้
ใบสำสำสำคัคัญแสดงสิสิทธิธิ 1 หน่น่วย : 1 หุ้หุ้นหุ้ สามัมัญ
ฝ่ฝ่ ายเลขานุนุการบริริษัษัท
บริริษัทษั เนชั่ชั่ชั่น บรอดแคสติ้ติ้ติ้ ง คอร์ร์ปอเรชั่ชั่ชั่น จำจำจำกักัด (มหาชน)
อาคารอิอินเตอร์ร์ลิลิงค์ค์ ทาวเวอร์ร์ ชั้ชั้ชั้น 28 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัศัพท์ท์ 0-2338-3289-92 โทรสาร 0-2338-3904
: 20 มิมิถุถุนายน – 11 กรกฎาคม 2561
(21 วัวันก่ก่อนวัวันใช้ช้สิทสิ ธิคธิ รั้รั้รั้งสุสุดท้ท้าย)
: 18 มิมิถุถุนายน – 11 กรกฎาคม 2561

: 1) แบบแสดงความจำจำจำนงการใช้ช้สิทสิ ธิซื้ธิ อซื้ หุ้หุ้นหุ้ สามัมัญที่ที่ไที่ ด้ด้กรอกข้ข้อความถูถูกต้ต้อง ชัชัดเจน
และครบถ้ถ้วน แล้ล้วทุทุกรายการ พร้ร้อมลงนามโดยผู้ผู้ถืผู้ อถื ใบสำสำสำคัคัญแสดงสิสิทธิธิ ทั้ทั้ทั้งนี้นี้นี้ ได้ด้
แนบแบบแสดงความจำจำจำนงการใช้ช้ สิสิ ท ธิธิ มา ณที่ที่ที่ นี้นี้นี้ หรืรือ Download ได้ด้ที่ที่ที่
www.nbc.co.th

2) ใบสำสำสำคัคัญแสดงสิสิทธิธิ หรืรือใบแทนใบสำสำสำคัคัญแสดงสิสิทธิธิ ในกรณีณีที่ที่ใที่ บสำสำสำคัคัญแสดงสิสิทธิธิ
อยู่ยู่ยู่ในระบบไร้ร้ใบหุ้หุ้นหุ้ (Scripless System) ผู้ผู้ถืผู้ อถื ใบสำสำสำคัคัญแสดงสิสิทธิธิที่ต้ต้ที่ องการใช้ช้
สิสิทธิธิต้ต้องแจ้จ้งความจำจำจำนง และกรอกแบบคำคำคำขอให้ห้ออกใบสำสำสำคัคัญแสดงสิสิทธิหธิ รืรือใบ
แทนใบสำสำสำคัคัญแสดงสิสิทธิตธิ ามที่ที่ตที่ ลาดหลัลักทรัรัพย์ย์แห่ห่งประเทศไทยกำกำกำหนด โดยยื่ยื่ยื่น
ต่ต่อบริริษัษัทหลัลักทรัรัพย์ย์ (Broker) ของตน และ Broker จะแจ้จ้งกักับบริริษัษัท ศูศูนย์ย์รัรับฝาก
หลัลักทรัรัพย์ย์ (ประเทศไทย) จำจำจำกักัด เพื่พื่พื่อขอถอนใบสำสำสำคัคัญแสดงสิสิทธิธิ สำสำสำหรัรับนำนำนำไปใช้ช้
เป็ป็ นหลัลักฐานประกอบการซื้ซื้อซื้ หุ้หุ้นหุ้ ที่ที่จที่ ะยื่ยื่ยื่นกักับบริริษัษัทฯ
3) หลัลักฐานประกอบการใช้ช้สิทสิ ธิธิ
(ก) บุบุคคลสัสัญชาติติไทย : สำสำสำเนาบับัตรประจำจำจำตัตัวประชาชน ซึ่ซึ่งซึ่ ยัยังไม่ม่หมดอายุยุ
พร้ร้อมรัรับรอง สำสำสำเนาถูถูกต้ต้อง
(ข) บุบุคคลที่ที่มิมิที่ ใช่ช่สัสัญชาติติไทย : สำสำสำเนาหนันังสืสือเดิดินทางซึ่ซึ่งซึ่ ยัยังไม่ม่หมดอายุยุ
พร้ร้อมรัรับรองสำสำสำเนาถูถูกต้ต้อง
(ค) นินิติติบุบุคคลในประเทศ : สำสำสำเนาหนันังสืสือรัรับรองบริริษัษัทที่ที่อที่ อกโดยกระทรวง
พาณิณิชย์ย์ที่อที่ อกไม่ม่เกิกิน 6 เดืดือนก่ก่อนวัวันใช้ช้สิทสิ ธิธิ พร้ร้อมรัรับรองสำสำสำเนาถูถูกต้ต้อง และ
เอกสารหลัลักฐานของผู้ผู้ผู้มีมีอำอำอำนาจลงลายมืมือชื่ชื่ชื่อตาม (ก) หรืรือ (ข)พร้ร้อมรัรับรองสำสำสำเนา
ถูถูกต้ต้อง
(ง) นินิติติบุบุคคลต่ต่างประเทศ : สำสำสำเนาหนันังสืสือสำสำสำคัคัญการจัจัดตั้ตั้ตั้งบริริษัษัท หนันังสืสือ
บริริคณห์ห์สนธิธิ ข้ข้อบับังคัคับ และหนันังสืสือรัรับรองที่ที่อที่ อก ไม่ม่เกิกิน 12 เดืดือนก่ก่อนวัวันใช้ช้สิทสิ ธิธิ
ซึ่ซึ่งซึ่ รัรับรองโดย Notary Public พร้ร้อมรัรับรองสำสำสำเนาถูถูกต้ต้อง และเอกสารหลัลักฐาน
ของผู้ผู้ผู้มีมีอำอำอำนาจลงลายมืมือชื่ชื่ชื่อตาม (ก) หรืรือ (ข) พร้ร้อมรัรับรองสำสำสำเนาถูถูกต้ต้อง
4) ชำชำชำระเงิงินตามจำจำจำนวนในการใช้ช้สิทสิ ธิตธิ ามที่ที่รที่ ะบุบุในแบบแสดงความจำจำจำนงการใช้ช้สิทสิ ธิธิ
ซื้อซื้ หุ้หุ้นหุ้ สามัมัญภายในระยะเวลาที่ที่กำที่ กำกำ หนด โดยไม่ม่เกิกินวัวันใช้ช้สิทสิ ธิธิ โดยวิวิธีธีหนึ่นึ่นึ่งวิวิธีธีใด
ดัดังนี้นี้นี้
(ก) กรณีณีชำชำชำระด้ด้วยเงิงินสด
เข้ข้าบับัญชีชีเงิงินฝากชื่ชื่ชื่อบับัญชีชี "บมจ. เนชั่ชั่ชั่น บรอดแคสติ้ติ้ติ้ง คอร์ร์ปอเรชั่ชั่ชั่น เพื่พื่พื่อ
การจองซื้ซื้ซื้อหุ้หุ้หุ้นสามัมัญเพิ่พิ่พิ่มทุทุน” ธนาคารกรุรุงศรีรีอยุยุธยา จำจำจำกักัด (มหาชน)
สาขา ถนนบางนา-ตราด บับัญชีชีออมทรัรัพย์ย์ เลขที่ที่บับัที่ ญชีชี 333-1-73585-4
พร้ร้อมนำนำนำส่ส่งสำสำสำเนาใบฝากเงิงิน ในกรณีณีที่ที่มีมีค่ค่
ที่ าใช้ช้จ่จ่ายในการโอนเงิงินดัดังกล่ล่าว
ผู้ผู้จผู้ องซื้ซื้อซื้ ต้ต้องเป็ป็ นผู้ผู้ผู้รัรับภาระค่ค่าใช้ช้จ่จ่าย ในการดำดำดำเนินินการดัดังกล่ล่าว
(ข) กรณีณีชำชำชำระด้ด้วยเงิงินโอน
 โอนด้ด้วยเงิงินสด : รัรับจองซื้ซื้อซื้ ระหว่ว่างวัวันที่ที่ที่ 26 มิมิถุถุนายน – 10 กรกฎาคม
2561 ตั้ตั้ตั้งแต่ต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
 โอนด้ด้วยเช็ช็ค : รัรับจองซื้ซื้อซื้ ระหว่ว่างวัวันที่ที่ที่ 26 มิมิถุถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561
ตั้ตั้ตั้งแต่ต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ทั้ทั้ทั้งนี้นี้นี้เช็ช็คที่ที่โที่ อนต้ต้องลงวัวันที่ที่ไที่ ม่ม่เกิกินวัวันที่ที่ที่
6 กรกฎาคม 2561 และต้ต้องเรีรียกเก็ก็บเงิงินได้ด้จากสำสำสำนันักหัหักบับัญชีชี ใน
กรุรุงเทพฯ ภายใน 1 วัวันทำทำทำการเท่ท่านั้นั้นั้น

(ค) กรณีณีชำชำชำระเป็ป็ นเช็ช็ค แคชเชีชียร์ร์เช็ช็ค หรืรือดร๊ร๊าฟ
 สั่สั่สั่งจ่จ่าย “บมจ. เนชั่ชั่ชั่น บรอดแคสติ้ติ้ติ้ ง คอร์ร์ปอเรชั่ชั่ชั่น เพื่พื่พื่อการจองซื้ซื้ซื้อหุ้หุ้หุ้น
สามัมัญเพิ่พิ่พิ่มทุทุน“ โดยต้ต้องลงวัวันที่ที่ที่ไม่ม่เกิกินวัวันที่ที่ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ซึ่ซึ่ซึ่ง
จะต้ต้องสามารถเรีรียกเก็ก็บเงิงินได้ด้จากสำสำสำนันักหัหักบับัญชีชีในกรุรุงเทพฯ ภายใน
1 วัวันทำทำทำการเท่ท่านั้นั้นั้น
 กำกำกำหนดเวลารัรับจองซื้ซื้อซื้ กรณีณีชำชำชำระด้ด้วยเช็ช็ค แคชเชีชียร์ร์เช็ช็ค หรืรือดร๊ร๊าฟ :
รัรับจองซื้ซื้อซื้ ระหว่ว่างวัวันที่ที่ที่ 26 มิมิถุถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561
ตั้ตั้ตั้งแต่ต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
สำสำสำ หรัรับ ผู้ผู้ผู้ถืถื อ หุ้หุ้หุ้ นที่ที่ที่ จ อ ง ซื้ซื้ซื้ อ จ ะ เ ป็ป็ นผู้ผู้ผู้รัรั บ ภ า ระ ค่ค่ า ใ ช้ช้จ่จ่ า ย แ ล ะ
ค่ค่าธรรมเนีนียมธนาคาร (ถ้ถ้ามีมี) ต่ต่างหากจากจำจำจำนวนเงิงินค่ค่าจองซื้ซื้ซื้อหุ้หุ้หุ้น
ทั้ทั้ทั้ง นี้นี้นี้ ก ารใช้ช้สิสิท ธิธิซื้ซื้อ หุ้หุ้หุ้นสามัมัญครั้รั้รั้งนี้นี้นี้ จะเป็ป็ น ไปตามรายละเอีอียดและเงื่งื่งื่ อ นไขใน
ข้ข้อกำกำกำหนดว่ว่าด้ด้วยสิสิทธิธิและหน้น้าที่ที่ที่ของผู้ผู้ผู้อ อกใบสำสำสำคัคัญแสดงสิสิทธิธิและผู้ผู้ผู้ถืถือใบสำสำสำคัคัญ
แสดงสิสิทธิธิที่ที่จ ะซื้ซื้ซื้อ หุ้หุ้หุ้น สามัมัญของบริริษัษัท เนชั่ชั่ชั่น บรอดแคสติ้ติ้ติ้ง คอร์ร์ป อเรชั่ชั่ชั่น จำจำจำกักัด
(มหาชน) ครั้รั้รั้งที่ที่ที่ 1
จึจึงเรีรียนมาเพื่พื่พื่อทราบ
ขอแสดงความนันับถืถือ

นายฉัตฉั รชัชัย ภู่ภู่ภู่โคกหวาย
กรรมการผู้ผู้ผู้จัจัดการ

