วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง

แจ้งสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย

1. ใบรับ รองสิท ธิก ารจองซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ซึ่ง ออกโดย บริษัท ศู น ย์ ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด
2. ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
3. ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
4. เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ป่ี ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้
5. แบบสอบถามเพื่อ หาข้อ บ่ งชี้ก ารเป็ น บุค คลสหรัฐฯ (บุค คลและนิ ติบุ ค คล) เฉพาะผู้ประสงค์
นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
6. แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคลทัง้ ไทยและ
ต่างประเทศ
7. แผนทีข่ องสถานทีร่ บั จองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน

ตามทีบ่ ริษทั เนชั ่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มกี ารจัดประชุมคณะกรรมการ
ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 (“ที่ ประชุมคณะกรรมการ”) และการประชุม สามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี
2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 (“ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น”) นัน้ ทีป่ ระชุม คณะกรรมการและทีป่ ระชุม ผู้ถอื หุน้ ดังกล่าวได้ม ี
มติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ตามรายละเอียดดังนี้
1. อนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ อีกจานวน 321,262,086.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 803,155,214.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,124,417,300.00 บาท โดยการออกหุน้
สามัญ เพิ่ม ทุน จ านวน 321,262,086 หุ้น มู ล ค่ า หุ้น ที่ต ราไว้ หุ้น ละ 1.00 บาท จ านวนทัง้ สิ้น
321,262,086.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 0.53 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
2. อนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จานวนไม่เกิน
321,262,086 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยกาหนดสัดส่วนการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในอัตรา 5 หุน้ เดิม ต่อ 2
หุน้ ใหม่ (คิด เป็ นจานวนหุน้ ทีใ่ ช้ในการจัดสรรทัง้ สิ้น 321,262,086 หุน้ ) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.53
บาท
ในกรณีทม่ี หี นุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือ จากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษทั ฯ จะ
จัด สรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน ทีเ่ หลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้น สามัญ เพิ่มทุนเกิน สัด ส่วนตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษทั ฯ จะดาเนินการ
จัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือจนกระทั ่งไม่มหี นุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มผี ถู้ อื หุน้ ราย
ใดประสงค์ทจ่ี ะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้
บริษทั ฯ จะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุน้ ทีไ่ ม่ได้จดั สรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จดั สรรให้แก่
บุคคลในวงจากัด
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ในกรณีทม่ี ผี ู้ถอื หุน้ แสดงความจานงจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินสัดส่วนการถือหุน้ และส่งผลให้ผถู้ อื หุน้
และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่ เติม) ของผูถ้ อื หุน้ รายนัน้ ถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ ในลักษณะทีเ่ พิม่ ขึน้ จนถึงหรือข้ามผ่าน
จุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวมีหน้าทีต่ ้อ งทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทัง้ ที่
แก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิ จการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุน้ ราย
ดังกล่าวได้รบั ยกเว้นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดั สรรหุน้ ใดให้แก่ผจู้ องซือ้
รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็นผลให้เป็ นการฝา่ ฝืนข้อจากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุน้ ของ
คนต่างด้าว ตามทีก่ าหนดในข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ ปจั จุบนั อนุ ญาตให้คนต่างด้าวถือหุน้ ของบริษทั ฯ
ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทีไ่ ด้ออกจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาทีต่ ่ ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญทีต่ ราไว้ของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขและได้รบั อนุ มตั ิจากทีป่ ระชุม สามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 แล้ว
ตามทีก่ าหนดในมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สามารถเสนอขายหุน้ สามัญทีร่ าคาต่ ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญทีต่ ราไว้ของบริษทั ฯ ได้
เนื่องจาก บริษทั ฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั ฯ
สิ้นสุด ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็ นงบการเงินล่าสุดที่ได้รบั การสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาต
ทัง้ นี้ ในการจัด สรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จานวนไม่เกิน 321,262,086 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ในราคาหุน้ ละ 0.53 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจะมีสทิ ธิจองซือ้ และได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 6
พฤศจิกายน 2563 และบริษทั ฯ โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ได้
กาหนดวันจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ะเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีผ่ ถู้ ือ
หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในวันที่ 1 ถึง 4, 8, 9, 14 และ 15 ธันวาคม 2563 (รวม 8 วันทาการ) นับตัง้ แต่
เวลา 9.00 – 17.00 น.
บริษทั ฯ ขอเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ซึง่ มีจานวนตามทีร่ ะบุใน
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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