วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
เรื่ อง

กาหนดเวลาสาหรับการใช้ สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (NINE – W1) (การใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ าย)

เรี ยน

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ NINE-W1
บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ตามที่บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NINE – W1) จานวน 85,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯ (โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้ อมใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่
14 มีนาคม 2556 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556) ซึง่ มีกาหนดการใช้ สิทธิ ทกุ วันที่ 15
ของเดือนธันวาคมและเดือนมิถนุ ายนของแต่ละปี โดยเริ่ มใช้ สิทธิครัง้ แรกในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 และสามารถใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ ายได้ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นัน้
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ NINE –
W1 ประจาวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ซึง่ เป็ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ดังนี ้
1. วันกาหนดการใช้ สทิ ธิ
: 11 กรกฎาคม 2561
2. วันที่ยื่นความจานงการใช้ สทิ ธิ : 25 มิถนุ ายน - 10 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น.
3. ราคาในการใช้ สทิ ธิ
: 4.00 บาทต่อหุ้น
4. อัตราการใช้ สทิ ธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ
5. บุคคลและสถานที่ตดิ ต่อในการ : ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
ใช้ สทิ ธิและรับใบแจ้ งความจานง
บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ใช้ สทิ ธิ
อาคารอินเตอร์ ลงิ ค์ ทาวเวอร์ ชัน้ 28
ที่อยูเ่ ลขที่ 1858/121-122,124-128
ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2338-3289-92 โทรสาร 0-2338-3904
6.วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน : 18 มิถนุ ายน - 11 กรกฎาคม 2561 (21 วันก่อนวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
7.ระยะเวลาการหยุดพักการซื ้อ
: 14 มิถนุ ายน - 11 กรกฎาคม 2561
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ (ขึ ้น
เครื่ องหมาย SP)

8. เอกสารในการยื่นความจานง
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

: 1) แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ อง ชัดเจน และครบถ้ วน แล้ วทุกรายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ได้ แนบแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ
มา ณ ที่นี ้ หรื อ Download ได้ ที่ www.nine.co.th
2) ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณี ที่
ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สทิ ธิต้องแจ้ งความจานง และกรอก
แบบคาขอให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยยื่นต่อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และ Broker จะแจ้ งกับบริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อขอถอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ สาหรับนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการซื ้อหุ้นที่จะยื่น
กับบริ ษัทฯ
3) หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
(ก) บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
(ข) บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
(ค) นิติบคุ คลในประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออก
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้ สิทธิ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง และ
เอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรื อ (ข)
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ง) นิติบคุ คลต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริ ษัท หนังสือบริ คณห์ สนธิ
ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออก ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันใช้
สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรื อ
(ข) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
4) ชาระเงินตามจานวนในการใช้ สิทธิ ตามที่ระบุในแบบแสดงความ
จานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่เกิน
วันใช้ สทิ ธิ โดยวิธีหนึง่ วิธีใด ดังนี ้

(ก) โอนเงินสดเข้ าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี "บมจ.เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ เพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนบางนา-ตราดบัญชี
ออมทรั พย์ เลขที่บญ
ั ชี 333-1-73584-7 พร้ อมนาส่งสาเนาใบ
ฝากเงิน ในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายในการโอนเงินดังกล่าว ผู้จองซื ้อ
ต้ องเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่าย ในการดาเนินการดังกล่าว
(ข) กาหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชาระด้ วยเงินโอน
 โอนด้ วยเงินสด: รับจองซื ้อระหว่างวันที่ 25 มิถนุ ายน - 10
กรกฎาคม 2561 ตังแต่
้ เวลา 09.00 น.-16.00 น.
 โอนด้ วยเช็ ค : รั บจองซือ้ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 6
กรกฎาคม 2561 ตังแต่
้ เวลา 09.00 น.-16.00 น.ทังนี
้ ้ เช็ค
ที่ใช้ โอนต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ซึง่ ต้ อง
สามารถเรี ยกเก็ บเงิ นได้ จากสานักหักบัญชี ในกรุ งเทพฯ
ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้
(ค) กรณีชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ
(ก) สัง่ จ่าย “บมจ. เนชั่น อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
เพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน“ โดยต้ องลงวันที่ไม่เกิ น
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจะต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้
(ข) กาหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชาระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื
อดร๊ าฟ: รับจองซื ้อระหว่างวันที่ 25 มิถนุ ายน - 6 กรกฎาคม
2561 ตังแต่
้ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ทัง้ นี ้ ผู้ ถือหุ้ นที่ จองซื อ้ จะเป็ นผู้ รั บภาระค่ าใช้ จ่ายและค่ าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ ามี) ต่ างหากจากจานวนเงินค่ าจองซือ้ หุ้น
ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญครั ง้ นี ้ จะเป็ นไปตามรายละเอียดและ
เงื่อนไขในข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ ของผู้ออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิท ธิ ที่จ ะซื อ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษัท เนชั่น
อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

