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เลขท่ีใบจอง (ส าหรบัเจา้หนา้ที่) ................................................ 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน บริษัท เนช่ัน อินเตอรเ์นช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1.5232 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
วนัท่ีจองซือ้  24 มิถนุายน 2565  27 มิถนุายน 2565  28 มิถนุายน 2565  29 มิถนุายน 2565  30 มิถนุายน 2565 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
 

ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ....................................................................................................... ................................... เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้                      
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี .............................................................  บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย: สญัชาติ ........................ ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง เลขท่ี ..................................... 
 นิติบุคคลสญัชาติไทย: เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ........................................................................  นิติบุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ: สญัชาติ ........................ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .................................. 
ที่อยู่ใหเ้ป็นไปตามที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัจากบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................... 
โทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้...................................... โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ..................................... เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ................................................... ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย:  ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย  หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
มีความประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้(กรุณาตรวจสอบสิทธิการจองซือ้ที่ระบุไวใ้นใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

รายละเอียดการจองซือ้ ราคา (บาทต่อหุ้น) จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตัวอักษร) 

 จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ 
3.30    

 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ  านวน 

 จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเพิ่ม) 3.30    
รวม    

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวนดงักล่าว โดย 
 เงินโอนเขา้บญัชี “บมจ.เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์เพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน” ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขา ถนนบางนา-ตราด บัญชีออมทรัพย ์เลขท่ี 333-1-73584-7 
 เชค็  แคชเชียรเ์ชค็  ดร๊าฟท ์เลขท่ีเช็ค ....................................................................... วนัท่ี .............................................. ธนาคาร ...................... ................................... สาขา ........................................................ 
โดยสั่งจ่าย “บมจ.เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์เพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน” ลงวนัที่ไม่เกิน 28 มิถนุายน 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการถดัไปเท่านัน้ 
 

ในกรณีที่จ  านวนเงินท่ีใชใ้นการช าระค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบุผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง  เพื่อผูจ้องซือ้  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ ............................................................................................................. 
หมายเหต:ุ ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของที่แทจ้ริง หรือมีอ านาจควบคมุการท าธุรกรรมของลกูคา้ หรือบุคคลที่ลกูคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ชอ้  านาจควบคมุนติิบุคคล หรือผูท้ี่มีการตกลงกนัทางกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้)  
กรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย:์ 
 น าหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก ” และด าเนินการให้บริษัท / บริษัทหลักทรัพย์  

ชื่อบริษัท ................................................................................... สมาชิกผูฝ้ากเลขที่                         (โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ากตามที่มีรายชื่อปรากฏดา้นหลังใบจอง) น าหุน้เขา้ฝากไวก้ับบริษัท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ชื่อ ....................................................................................................... บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขท่ี ........................................................ ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบั
บริษัทนัน้ (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้ในชื่อของผูจ้องซือ้แทน) 

กรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย:์ 
 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยใหอ้อกหุน้ส าหรบัหุน้ท่ีไดร้บัการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด โดยเขา้บัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อขา้พเจา้ (การถอนเป็นใบหุน้ในภายหลัง ผูจ้องซือ้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ก าหนด) และผูจ้องซือ้กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” ตามที่บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด ทัง้นี ้หากปรากฏขอ้บ่งชีว้่าผูจ้องซือ้เป็นบุคคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซือ้ยินยอมที่จะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้แทน 

 ออกใบหุ้นในนามของข้าพเจ้า ส าหรบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรร และส่งใบหุน้ใหก้ับขา้พเจา้ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวัน
สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

การคืนเงินค่าจองซือ้ (ถ้ามี) 
ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้ หรือขา้พเจา้จ่ายเงินค่าจองซือ้มาเกินมลูค่าหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรร ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคืนเงินดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า ระบุชื่อธนาคาร ................................................... สาขา ............................................... เลขท่ีบญัชี ................................................... ประเภทบญัชี  ออมทรพัย ์ กระแสรายวนั 

(พรอ้มแนบและลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งหนา้แรกของสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือ Bank Statement ที่แสดงเลขท่ีบญัชีธนาคาร) โดยจะโอนเงินเขา้บญัชีภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 
 จ่ายเป็นเช็คหรือแคชเชียรเ์ช็คขีดคร่อมในนามของข้าพเจ้า โดยจัดส่งใหต้ามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วันก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้  ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วันท าการ นับจากวันสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งเมื่อน าเช็คหรือแคชเชียรเ์ช็คขีดครอ่มไปเรียกเก็บเงิน 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุนี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและเอกสารประกอบการจอง
ซือ้ที่ถกูตอ้งเรียบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้ มาถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้ามเวลาที่ก าหนด ใหถ้ือว่าขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัว่าหากขา้พเจา้เขา้ข่ายเป็นบุคคลที่หากไดร้บัการจัดสรรหุน้ดังกล่าวแลว้ท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบขอ้บังคับที่เกี่ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์
ภายใตก้ฎหมายไทย และ/หรือท าใหห้รืออาจเป็นผลใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ใหถ้ือว่าขา้พเจา้จะไม่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมใหบ้ริษัทฯ ใชห้ลกัฐานและขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัการแสดงตนและ/หรือการระบุตวัตนของขา้พเจา้รวมถึงขอ้มลูเกี่ยวกับผูร้บัประโยชนท์ี่แทจ้ริงของขา้พเจา้จากสถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรพัย ์และ/หรือ 
นิติบุคคลอื่นใด) ที่ขา้พเจา้มีการท าธุรกรรมทางการเงิน ทัง้นี ้เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทฯ แล้ว และยินยอมผูกพันตามเอกสารดังกล่าว รวมท้ังท่ีจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย 

   
ลงชื่อ .......................................................................................................... ผูจ้องซือ้ 

 (........................................................................................................)  
หมายเหตุ: การลงทุนในหลักทรัพยย่์อมมีความเส่ียง และผู้ลงทุนควรศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

หลักฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
 

วนัท่ีจองซือ้  24 มิถนุายน 2565  27 มิถนุายน 2565  28 มิถนุายน 2565  29 มิถนุายน 2565  30 มิถนุายน 2565 เลขท่ีใบจอง ................................................ 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) .................................................................................................................... เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เนชั่น อินเตอร์
เนชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) รวมจ านวน ............................................................. หุน้ ในราคาหุน้ละ 3.30 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ......................................................................... บาท 
โดยช าระเป็น  เงินโอน  เช็ค  แคชเชียรเ์ชค็  ดร๊าฟท ์เลขท่ีเช็ค ............................................................ วนัท่ี ...................................... ธนาคาร ................................................. สาขา ................................................. 
 น าหุ้นเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยข์องตนเอง ในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี                         บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี .................................................... 
 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์ในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ 
 ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ .............................................................. 

หมายเหต:ุ ผูจ้องซือ้สามารถสอบถามเลขทะเบียนผูถื้อหุน้และสิทธิการจองซือ้ หรือสอบถามขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ท่ีใหไ้ว ้ไดท้างโทรศพัท ์02-009-9999 (บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

 

โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน 



 
 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

002 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ  ากดั (มหาชน) 

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) 

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซไีอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ  ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีิโก ้จ  ากดั 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB-BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

236 ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จูเลียส แบร ์จ ากดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED   

CUSTODIAN 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. – CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทยธนชาติ จ ากดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED – BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 ธนาคารทหารไทยธนชาติ จ ากดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เพือ่รบัฝากทรพัยสิ์น 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 339 ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพือ่รบัฝากทรพัยสิ์น 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 350 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั 

SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
หมายเหต:ุ โปรดศึกษาขอ้มลูเพิ่มเตมิไดท่ี้ https://www.set.or.th/tsd/th/service/membership.html    Note: For more information, please visit https://www.set.or.th/tsd/en/service/membership.html 

https://www.set.or.th/tsd/th/service/membership.html%20/
https://www.set.or.th/tsd/en/service/membership.html


เรือ่ง 

  

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (XR) 

บรษิทั เนช ัน่ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (NINE) 

Notification of the subscription for Right offering (XR) of NINE 

      ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ให ้
ทา่นทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

 บรษิทั เนช ัน่ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากดั 

(มหาชน) 
 NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

  NINE 

 วันขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XR    19/05/2022 

 วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)   23/05/2022 

 อัตราสว่น (ratio)   
              หุน้สามัญเดมิ (Old) : หุน้สามัญใหม ่(New) 

  1.5232:1 

 ราคาหน่วย/หุน้/บาท (Baht per share)   3.30   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวันที ่(Subscription Period)     24/06/2022 - 30/06/2022 

 ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   

 (Your existing shares as bookclose date) 
  .......(2).......   หุน้ (shares) 

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใชส้ทิธ ิ

 ในการจองซือ้ฯ ท่านตอ้งน าสง่เอกสารดังต่อไปนี้ใหบ้รษัิทฯ 

 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ 
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใชส้ทิธกิารจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ 
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 

  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 

 
          24/06/2022 

 
 

**เพิม่เตมิ (Remark) : **กรณีบัตรประชาชน

ตลอดชพีแนบส าเนาทะเบยีนบา้น** 

 

 



1 

 

 

วนัท่ี 10 มถินุายน 2565 

เร่ือง แจง้สิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 บรษิัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ และสารสนเทศ 

 2. แผนท่ีของสถานท่ีรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

 3. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 4. แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) และแบบสอบถาม
ส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลักทรพัยฝ์ากเข้า
บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้ 

 5. แบบฟอรม์หนงัสือมอบอ านาจส าหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

 6. ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งออกโดยบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 
2/2565 เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2565 และที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2565 
ไดม้ีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรร 1.5232 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้สามัญ
เพิ่มทนุ (1.5232:1) โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ ที่ราคาเสนอขายหุน้ละ 3.30 บาท ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมสามารถแสดงความจ านง
จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ไดร้บัจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ โดยไดก้ าหนดวัน
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 
2565 และก าหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 24 และวันที่ 27 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 (รวมทั้งสิน้ 5 
วนัท าการ) 

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจง้สิทธิของท่านในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุไวใ้นใบรบัรอง
สิทธิการจองซือ้หลักทรัพย์ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ( ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) โดย
รายละเอียด การออกและเสนอขาย การจองซือ้ พรอ้มทัง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ และสารสนเทศ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) ที่แนบมาพรอ้มกนันี ้

หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ กรุณากรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบรษิัทฯ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3) อย่างถกูตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้และการช าระเงินที่ระบไุว้
ในหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ และสารสนเทศ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) ใน ส่วนที ่1: ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ข้อ 5. ก าหนดการจองซือ้ วิธีการจองซือ้ และการช าระเงนิ  
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ส าหรบัผู้ถือหุน้ที่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัย ์โดยถือหุ้นในระบบไรใ้บหลักทรพัย ์(Scripless) บริษัทฯ ขอความ
กรุณาใหท้่านผูถื้อหุน้ติดต่อบริษัทหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร)์ ที่ท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมีหุน้สามญัของบรษิัทฯ ฝาก
ไว ้เพื่อใหบ้รษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องใหแ้ก่ตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ เพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุน้ที่เดินทางมาใชสิ้ทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ สถานที่ สถานที่รบัจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุน และส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ท่านผูถื้อหุน้สามารถยื่นเอกสารดว้ยตนเอง ณ สถานท่ีรบั
จองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน โดยท่านผูถื้อหุน้จะตอ้งสวมหนา้กากอนามัย และผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิ
รา่งกาย ทัง้นี ้บรษิัทฯ โดยตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ จะไม่อนญุาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีอณุหภมูิรา่งกาย
ตัง้แต่ 37.50 องศาเซลเซียสขึน้ไป (หรือมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ หรือมีน า้มูก) เขา้มายื่น
เอกสาร ณ สถานท่ีรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นด าเนินการแทนได ้ 

อนึ่ง ในกรณีผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเลือกฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บัญชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) 
สมาชิกผูฝ้ากเลขที่ 600 กรุณากรอกรายละเอียดในแบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติ
บุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) เพื่อรองรบักฎหมาย 
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ดว้ย 

ในการนี ้บรษิัทฯ ขอแจง้ใหท้่านทราบเพิ่มเติมว่า บรษิัทฯ จะยกเลิกการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แจง้ในหนงัสือแจง้สิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนฉบบันี ้ในกรณีที่การออก
และเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ใหแ้ก่ บรษิัท พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด จ านวนไม่เกิน 953,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 
หุน้ละ 3.30 บาท ไม่เสรจ็สมบรูณ ์ตามที่ก าหนดในสญัญาจองซือ้หุน้ที่เก่ียวขอ้ง  

ทั้งนี ้หากมีขอ้สงสัยประการใดเก่ียวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อ 
บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) (ตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ) ที่หมายเลขโทรศพัท ์
02-658-5800 ต่อ 405 หรือ 401 ในวนัท าการ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บรษิัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
  
  
 ____________________________ 
 (นายวรพจน ์จรรยโ์กมล) 
 ประธานเจา้หนา้ที่สายงานการเงนิ 

 



 

ค ำบอกกล่ำวกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส ำหรับกำรจองซือ้หลกัทรัพย ์ 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอด็ดเูทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำบอกกล่ำวกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส ำหรบักำรจองซือ้หลักทรพัยข์องบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล  
เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ฉบบันี ้จดัท ำขึน้เพื่อแจง้ใหท้่ำนทรำบเก่ียวกับนโยบำยในกำรเก็บรวบรวม ใช ้
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ในฐำนะผู้ถือหุ้น ผู้รบัมอบอ ำนำจ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูม้ีอ  ำนำจ
กระท ำกำรแทนท่ีเป็นนิติบคุคล ตลอดจนสิทธิของท่ำนตำมกฎหมำยในฐำนะเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคล  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวม  

บรษิัทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ชื่อ-นำมสกลุ สญัชำติ อำย ุวนัเดือนปี
เกิด ภำพถ่ำย หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน (หรือหมำยเลขบัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำรหรือหมำยเลขหนงัสือเดินทำง) 
หมำยเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์อีเมล รำยละเอียดกำรถือหุน้/หลกัทรพัย ์
รำยละเอียดสิทธิและกำรใช้สิทธิจองซื ้อหลักทรัพย์ รำยละเอียดบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์ รำยละเอียดบัญชีเงินฝำก 
รำยละเอียดกำรมอบอ ำนำจ เป็นตน้ 

หมำยเหต ุ ส ำหรบัเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หลกัทรพัย ์และ/หรือกำรมอบอ ำนำจที่ท่ำนน ำส่งใหแ้ก่บริษัทฯ 
ซึ่งอำจปรำกฏขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีควำมอ่อนไหว เช่น เชือ้ชำติ หมู่โลหิต ศำสนำ อนัเป็นขอ้มลูที่ไม่จ ำเป็นส ำหรบักำรจองซือ้
หลกัทรพัย ์บรษิัทฯ ขอเรียนใหท้รำบว่ำบรษิัทฯ ไม่มีเจตนำที่จะเกบ็ขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีควำมอ่อนไหวดงักล่ำว ดงันัน้ ท่ำนจึง
สำมำรถขีดฆ่ำเพื่อปกปิดขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีควำมอ่อนไหวก่อนน ำส่งเอกสำรดงักล่ำวใหแ้ก่บรษิัทฯ (หรือตวัแทนกำรรบัจอง
ซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ (หำกมี)) ทัง้นี ้ในกรณีที่ท่ำนไม่ไดป้กปิดขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวดงักล่ำว บริษัทฯ (หรือ
ตวัแทนกำรรบัจองซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ (หำกมี)) สงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว
ของท่ำนบนเอกสำรท่ีไดร้บั โดยไม่ถือว่ำบริษัทฯ (หรือตวัแทนกำรรบัจองซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ (หำกมี)) ไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีควำมอ่อนไหวดงักล่ำว 

ทัง้นี ้บริษัทฯ (หรือตัวแทนกำรรบัจองซือ้หลักทรพัยข์องบริษัทฯ (หำกมี)) อำจไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำก
ท่ำนโดยตรง หรือผ่ำนบรษิัทหลักทรพัย ์(โบรกเกอร)์ ที่ท่ำนมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ผ่ำนเอกสำรกำรใชสิ้ทธิจองซือ้หลกัทรพัย ์
(เช่น ใบจองซือ้หลกัทรพัย ์ใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งออกโดยบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด 
หรือ TSD เอกสำรกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หลกัทรพัย ์เอกสำรประกอบกำรแสดงตน เป็นตน้) หรือจำกที่ปรำกฏในสมดุทะเบียน 
ผูถื้อหุน้ ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่ไดร้บัจำก TSD ในฐำนะนำยทะเบียนหลกัทรพัย ์

2. วัตถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศัย (1) ฐำนประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย 
(2) ฐำนกำรเขำ้ท ำและปฏิบัติตำมสญัญำ (3) ฐำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือ (4) ฐำนทำงกฎหมำยอื่น ๆ ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำยของบริษัทฯ 
ในฐำนะบริษัทจ ำกัดมหำชน และบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”) เพื่อกำร
ยืนยันตัวตน กำรตรวจสอบสิทธิกำรจองซือ้หลกัทรพัย ์กำรจดัสรรและกำรส่งมอบหลกัทรพัย ์กำรคืนเงินค่ำจองซือ้หลกัทรพัย ์
และกำรติดต่อ ทัง้นี ้หำกท่ำนไม่ประสงคใ์หข้อ้มลูส่วนบคุคลที่จ ำเป็นของท่ำนแก่บรษิัทฯ เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินกำร
ตำมที่กล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบักำรจองซือ้หลกัทรพัย ์หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดใหแ้ก่ท่ำน
ซึ่งตอ้งอำศยัขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่ำวในกำรด ำเนินกำร 



 

3. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนไวเ้ป็นระยะเวลำเท่ำที่จ  ำเป็นตำมสมควรเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคข์อง
บริษัทฯ ในกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ดี เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย บริษัทฯ อำจมี
ควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนไวน้ำนขึน้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

4. บุคคลทีบ่ริษัทฯ อำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

บรษิัทฯ อำจเปิดเผยหรือถ่ำยโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนใหแ้ก่บคุคลที่สำม ดงัต่อไปนี ้ 

1) ผูใ้หบ้ริกำรที่บริษัทฯ ว่ำจำ้ง ซึ่งรวมถึงตัวแทนกำรรบัจองซือ้หลัทรพัยข์องบริษัทฯ (หำกมี) ใหด้  ำเนินกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อประโยชน์ในกำรยืนยันตัวตน กำรตรวจสอบสิทธิกำรจองซือ้
หลกัทรพัย ์กำรจดัสรรและกำรส่งมอบหลกัทรพัย ์กำรคืนเงินค่ำจองซือ้หลกัทรพัย ์และกำรติดต่อ 

2) หน่วยงำนของรฐัหรือหน่วยงำนก ำกับดูแล เช่น กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และตลำด
หลักทรพัยฯ์ ในกำรจดทะเบียนและน ำส่งบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น กำรน ำหลักทรพัย์ของบริษัทฯ เข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

5. มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

ควำมปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนเป็นส่ิงส ำคญั บรษิัทฯ จึงจดัใหม้ีมำตรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยั
ที่เหมำะสม เพื่อป้องกันขอ้มูลส่วนบุคคลจำกกำรสูญหำย กำรเขำ้ถึง กำรใชห้รือกำรเปิดเผยโดยผูท้ี่ไม่มีสิทธิหรือหนำ้ที่ที่
เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูส่วนบุคคลนั้น เช่น กำรเขำ้รหัสและกำรจ ำกัดกำรเขำ้ถึง เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบุคคลที่ไดร้บัอนุญำตเท่ำนั้นที่
เขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน เป็นตน้ 

6. สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล มีสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบุคคล (เฉพำะกรณีที่บริษัทฯ อำศยัควำมยินยอมของท่ำน) สิทธิในกำรเขำ้ถึงหรือขอส ำเนำขอ้มลูส่วนบุคคลเก่ียวกับ
ท่ำนที่บริษัทฯ ด ำเนินกำรอยู่ สิทธิในกำรใหโ้อนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
สิทธิในกำรขอลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอใหร้ะงับใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มูลส่วน
บุคคลใหถู้กตอ้ง สิทธิในกำรยื่นค ำรอ้ง ทั้งนี ้ภำยใตห้ลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลประกำศก ำหนด โดยบรษิัทฯ อำจปฏิเสธค ำขอของท่ำนไดโ้ดยเหตผุลอนัสมควรและโดยชอบ 

7. ช่องทำงกำรติดต่อ 

หำกท่ำนมีค ำถำม ขอ้สงสยัหรือมีควำมประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิของท่ำนเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน โปรดติดต่อ
บรษิัทฯ ตำมรำยละเอียดที่ระบดุำ้นล่ำงนี ้

ส ำนกัเลขำนกุำรบรษิัท 
บรษิัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 333 อำคำรเลำ้เป้งงว้น 1 ชัน้ 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรงัสิต 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท ์02-091-5900 
อีเมล investor@nine.co.th 



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 

 

 

 

หนังสือแจ้งการจดัสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน และสารสนเทศ 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 
 

 

 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่ผู้ถือหุน้เดิม ทีมี่รายชือ่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นทีมี่สทิธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที ่20 พฤษภาคม 2565 
ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้สามัญเพิ่มทุน (ผู้ถือหุน้สามารถจองซือ้เกนิสิทธิได้) 

 

 

 

 

ระยะเวลาจองซือ้ 

วันที ่24 และ 27 – 30 มิถุนายน 2565  

(5 วันท าการติดต่อกนั) 
  



 

ค าชีแ้จงส าคัญทีค่วรทราบ 

โดยการรบัหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์
จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ฉบบันี ้(“หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ”) ผูถื้อหุน้ยอมรบัและตกลงกับค าชีแ้จงและเงื่อนไขต่าง ๆ 
ตามรายละเอียดที่ระบดุา้นล่างนี ้

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายหลกัทรพัยใ์น
ประเทศไทย ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มิไดจ้ดทะเบียนและจะไม่ด าเนินการจด
ทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานก ากับดูแลหลักทรัพยใ์นประเทศอื่นใด หรือภายใตข้องกฎหมาย
ประเทศอื่นใด 

หา้มมิใหผู้ถื้อหุน้เผยแพร ่ตีพิมพ ์หรือแจกจ่ายหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน โดยหนงัสือแจง้
การจัดสรรฯ ฉบับนี ้ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชีช้วนใหจ้องซือ้หรือซือ้หลักทรพัยข์องบริษัทฯ ในประเทศอื่นใด บริษัทฯ 
ขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ไดร้บัหนงัสือการจดัสรรฯ ตรวจสอบขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละการเสนอขายหลกัทรพัย์
ในประเทศซึ่งผูถื้อหุน้มีภูมิล าเนาหรือถือสญัชาติดว้ยตนเอง บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่บุคคลใด ๆ ฝ่าฝืนขอ้จ ากดั
ดงักล่าว 
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หนา้ 1 

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอด็ดเูทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที ่1: ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. ชื่อและสถานทีต่ั้งของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ : บรษิัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
สถานท่ีตัง้ : เลขที่  333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์ : 0-2091-5900 
โทรสาร : 0-2091-5928 
เว็บไซต ์ : https://www.nine.co.th 

2. วัน เดือน ปี และคร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2565 และที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2565 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  
1/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 
1,224,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 77 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทนุ โดยแบ่งออกเป็น 

(1) หุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 984,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอ
ขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ใหแ้ก่ บริษัท พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั 
(“POV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) (“VGI”) ถือหุน้อยู่ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของ
จ านวนหุน้ทัง้หมด จ านวน 953,500,000 หุน้ บรษิัท เวิรค์ เอ็กซ ์จ ากดั จ านวน 15,350,000 หุน้ และ Sliver 
Reward Holdings Limited จ านวน 15,150,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 
3,247,200,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) และ  

(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น
สามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุน้ให้ปัดทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 
บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO”) ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมสามารถแสดงความจ านงจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ได ้(Oversubscription)  
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นอกจากนี ้ในกรณีที่ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ใหแ้ก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณต์ามที่ก าหนดในสญัญา
จองซือ้หุน้ที่เก่ียวขอ้ง บริษัทฯ จะยกเลิกการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและ
เสนอขายหุน้ RO ทัง้นี ้ผูล้งทนุในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP จะไม่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บรษิัทฯ ที่ออกภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO 

วิธีการจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ถือหุน้เดิม 

: 1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอตัราการจดัสรร 1.5232 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุน ที่ราคา
เสนอขายหุน้ละ 3.30 บาท (ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) 

2) ผูถื้อหุน้เดิมสามารถแสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่
ไดร้บัจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ได ้(Oversubscription) ในราคาเสนอขาย
เดียวกัน และจะไดร้บัจัดสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุน้เหลือจาก
การจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้ โดยจะ
จดัสรรหุน้ส่วนที่เหลือจากการที่ผูถื้อหุน้ไม่ใชสิ้ทธิจองซือ้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่แสดง
ความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม
ของผูถื้อหุน้แต่ละรายที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือ
จากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงคท์ี่จะจองซือ้หุ้น
ดงักล่าวอีกต่อไป 

การจัดสรรหุ้นส าหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

2.1) กรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือ
หุน้ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับจ านวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้
เกินกว่าสิทธิ 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมและไดช้ าระค่าจองซือ้หุน้ตามจ านวน
ที่แสดงความจ านงจองซือ้ไวเ้กินกว่าสิทธิทัง้หมดทกุราย 

2.2) กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ 
ถือหุน้ในรอบแรกในจ านวนนอ้ยกว่าจ านวนหุน้ท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้
เกินกว่าสิทธิ 

บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

ก) บริษัทฯ จะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที ่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของ
ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุ้นที่
เหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี
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สิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการค านวณ 
ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นทิง้) โดยจ านวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจากการ
จัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายไดจ้องซือ้และ
ช าระค่าจองซือ้ครบถว้นแลว้ 

ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ ก) บรษิัทฯ 
จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถือหุน้
เดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยน า
สัดส่วนการถือหุน้เดิมของผู้ถือหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายคูณดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุน้จากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นทิง้) โดยจ านวน
หุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผู้ถือหุน้แต่ละ
รายได้จองซื ้อและช าระค่าจองซื ้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี ้ ให้
ด  าเนินการจัดสรรหุ้นใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม
วิธีการในขอ้นี ้จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

ในกรณีที่มีผูถื้อหุน้แสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกิดสดัส่วนการ
ถือหุน้และส่งผลใหผู้ถื้อหุน้และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของ
ผูถื้อหุน้รายนัน้ ถือครองหุน้ของบริษัทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจดุ
ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย ์(Tender Offer) ผูถื้อหุน้รายดังกล่าวมีหนา้ที่
ต้องท าค าเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ที่  ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศ
เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ”) เวน้แต่ผูถื้อหุน้ราย
ดังกล่าวไดร้ับยกเวน้การท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยท์ั้งหมดของบริษัทฯ ตาม
ประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหผู้จ้องซือ้
รายใด หากการจดัสรรดงักล่าวท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัด
เรื่องสัดส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ก าหนดในขอ้บังคบัของบริษัทฯ 
ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้ของบริษัทฯ ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของ
จ านวนหุน้ท่ีไดอ้อกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

ในการนี ้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่สายงานการเงิน บุคคลที่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอ านาจในการ
พิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ  
ถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง  

(1) (ก) การจะไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุน้ RO ในกรณีที่ธุรกรรมการออกและเสนอขาย
หุน้ PP ใหแ้ก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณต์ามที่ก าหนดในสัญญาจองซือ้
หุ้นที่ เ ก่ียวข้อง และ (ข)  การก าหนด หรือแก้ไขเงื่ อนไข และ
รายละเอียดใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering) ซึ่งรวมถึงการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน การก าหนดวนัเสนอ
ขาย ระยะเวลาการจองซือ้ และการช าระค่าหุน้  

(2) เจรจา ตกลง เขา้ท าและลงนามในเอกสารใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าว รวมถึงการ
แกไ้ขเอกสารดงักล่าว  

(3) ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผ่อนผนัต่าง ๆ หนงัสือบอกกล่าว 
ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต
หรือขอผ่อนผัน การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ รวมถึง
เอกสารอื่นใดต่อเจา้หนา้ที่หรือตวัแทน ของหน่วยงานใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ดงักล่าวเขา้จดทะเบยีน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และ  

(4) ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 
(Rights Offering) ดงักล่าวตามสมควร 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  (Record Date) ในวันที่  20 
พฤษภาคม 2565  
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5. ก าหนดการจองซือ้ วิธีการจองซือ้ และการช าระเงนิ 

5.1 ก าหนดระยะเวลาจองซือ้ 

วนัท่ี 24 และ 27 – 30 มิถนุายน 2565 (5 วนัท าการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

5.2 วิธีการจองซือ้ และสถานทีรั่บจองซือ้ 

5.2.1 วิธีการจองซือ้ 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน ใหก้รอกรายละเอียดในใบจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3) ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และชัดเจน พรอ้มทั้งลงลายมือชื่อผูจ้องซือ้ 
และช าระเงินค่าจองซือ้เต็มตามจ านวนที่จองซือ้ (ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.3) และเตรียมเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4) โดยสามารถน าส่งเอกสารที่เก่ียวข้องด้วย
วิธีการดงัต่อไปนี ้

• ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ 
(Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ของท่าน 
ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องใหแ้ก่ตัวแทนการรบัจองซือ้หุน้ของบริษัทฯ ณ 
สถานท่ีรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.2.2) ภายในระยะเวลาจองซือ้ 

• ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือผูท้ี่ประสงคย์ื่นเอกสารดว้ยตนเอง 

ยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้ดว้ยตนเอง ไดท้ี่ตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้ของบริษัทฯ ณ 
สถานท่ีรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.2.2) ภายในระยะเวลาจองซือ้ 

5.2.2 สถานท่ีรบัจองซือ้ 

ผูจ้องซือ้ หรือผูร้บัมอบอ านาจ หรือบรษิัทหลกัทรพัยท์ี่ด  าเนินการแทนผูจ้องซือ้ สามารถติดตอ่
จองซือ้และยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ไดท้ี่ส  านกังานใหญ่ของตวัแทน
การรับจองซือ้หุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 24 และ 27 – 30 มิถุนายน 2565 (5 วันท าการ) ใน
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตามชื่อและที่อยู่ดา้นล่างนี ้(แผนท่ีตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) 

ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : 540 อาคารเมอรค์ิวรี่ ทาวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนเพลินจติ แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ : 02-658-5800 ต่อ 405 หรือ 401 
E-mail : saichaleel@ivglobal.co.th 

ทัง้นี ้บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้) จะไม่รับการจองซือ้ทางไปรษณีย,์ โทรสาร, 
e-mail หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย ์
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใดไม่สามารถยื่นเอกสาร
ประกอบการจองซือ้มาที่ตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้ของบริษัทฯ หรือตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้
ไม่ไดร้บัเอกสารประกอบการจองซือ้อย่างครบถว้น ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจง้ไว ้บริษัทฯ (โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น) มีสิทธิจะถือว่า 
ผู้ถือหุ้นรายน้ันสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

5.3 การช าระเงนิค่าจองซือ้ 

โดยการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ใหช้ าระดว้ยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี ้

5.3.1 กรณีช าระดว้ยเงินโอน 

• ฝาก/โอนเงิน เขา้บญัชีธนาคารของบรษิัทฯ ดงันี ้ 

ชื่อบญัช ี : บมจ. เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอด็ดเูทนเมนท ์เพื่อการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ 
ธนาคาร : กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
สาขา : ถนนบางนา-ตราด 
ประเภทบญัชี : ออมทรพัย ์
เลขที่บญัช ี : 333-1-73584-7 

• ฝาก/โอนเงนิเพียง 1 คร้ัง ต่อ 1 ใบจองซือ้ ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ 

• สามารถช าระดว้ยการฝาก/โอนเงินสดหรือเช็คผ่านเคาทเ์ตอรธ์นาคาร หรือโอนเงินผ่าน
ระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking 

• การโอนเงินตอ้งเป็นการโอนจากบญัชีของผูถื้อหุน้เท่านัน้ ไม่สามารถโอนจากบญัชีของ
บคุคลและ/หรือนิติบคุคลอื่นได ้ยกเวน้การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ไทยเอ็นวี
ดีอาร ์จ ากดั (“NVDR”) 

• กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได ้
ไวท้ี่หลักฐานการโอนเงิน หรือใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ฉบับจริงของธนาคาร 
หรือหลกัฐานการโอนเงินท่ีพิมพอ์อกจากระบบ (โดยหลกัฐานการโอนเงินท่ีพิมพอ์อกจาก
ระบบตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งดว้ย) 

• ก าหนดเวลาการรบัช าระเงินค่าจองซือ้ กรณีช าระดว้ยเงินโอน 

ฝาก/โอนดว้ยเงินสด: วนัท่ี 24 และ 27 – 30 มิถนุายน 2565 

ฝาก/โอนดว้ยเช็ค: วนัที่ 24 และ 27 – 28 มิถุนายน 2565 โดยเช็คดงักล่าวตอ้งสามารถ
เรียกเก็บเงินจากส านักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ไดภ้ายใน 1 วันท าการเท่านั้น และ
จะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกิน 28 มิถนุายน 2565 
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• จ านวนเงินที่ผูจ้องซือ้ช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะตอ้งสุทธิจากค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ และค่าภาษีอื่นใด (ถา้มี) โดยบริษัทฯ จะถือว่ายอดสุทธิ
ดังกล่าวเป็นจ านวนเงนิทีผู้่จองซือ้ช าระเพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.3.2 กรณีช าระดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์

• ช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บมจ. เนชั่น 
อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์เพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน” ที่สามารถ
เรียกเก็บเงินจากส านักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ไดภ้ายใน 1 วันท าการเท่านั้น และ
จะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกิน 28 มิถนุายน 2565 

• จ่ายเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์จ านวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจองซื้อ ทั้งกรณีจองซือ้
ตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ 

• กรณีช าระดว้ยเช็คบุคคลตอ้งเป็นเช็คของผูถื้อหุน้เท่านั้น ไม่สามารถช าระดว้ยเช็คของ
บคุคลและ/หรือนิติบคุคลอื่นได ้ยกเวน้การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ NVDR 

• กรุณาระบ ุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ชื่อ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได ้
ไวท้ี่ดา้นหลงัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์

• ก าหนดเวลาการรบัช าระเงินค่าจองซือ้ กรณีช าระดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ 

วันที่ 24 และ 27 – 28 มิถุนายน 2565 โดยเช็คดังกล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจาก
ส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ โดยเช็คจะตอ้งลงวนัท่ีไม่
เกิน 28 มิถนุายน 2565 

• จ านวนเงินที่ผู้จองซือ้ช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะตอ้งสุทธิจากค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะถือว่ายอดสุทธิ
ดงักล่าวเป็นจ านวนเงินท่ีผูจ้องซือ้ช าระเพื่อการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

5.3.3 กรณีช าระดว้ยเงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)  

• โอนผ่านระบบบาทเนต (BATHNET) เขา้บญัชีธนาคารของบรษิัทฯ ดงันี ้

ชื่อบญัช ี : บมจ. เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์เพื่อการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
ธนาคาร : กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
สาขา : ถนนบางนา-ตราด 
ประเภทบญัชี : ออมทรพัย ์
เลขที่บญัช ี : 333-1-73584-7 

• โดยสามารถช าระเงินค่าจองซื ้อได้ตามเวลาเปิดรับการโอนผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) ของแต่ละธนาคาร ระหว่างวนัท่ี 24 และ 27 – 30 มิถนุายน 2565 
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• ผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนบาทเนต (BAHTNET) 
ทั้งค่าธรรมเนียมตน้ทางและปลายทาง โดยจ านวนเงินที่ผู้จองซือ้ช าระค่าจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ จะตอ้งสทุธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  และค่าภาษีอื่นใด 
(ถา้มี) โดยบริษัทฯ จะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจ านวนเงนิทีผู้่จองซือ้ช าระเพื่อ
การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ (โดยตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้) จะไม่รับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงนิสด 

5.4 เอกสารประกอบการจองซือ้ 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

1) ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซือ้อย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อผูจ้องซือ้  

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถยื่นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หลกัทรพัย ์
1 ฉบบั (ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 6) เท่านัน้ 

2) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หลักทรัพย์ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์ หรือ “TSD”) (ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 6) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบรษิัทฯ 

ในกรณีผู้จองซือ้ไม่ไดร้ับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หลักทรัพย์ กรุณาติดต่อบริษัท ศูนยร์ับฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ที่หมายเลขโทรศพัท ์02-009-9999 

3) เอกสารการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ  

ผูจ้องซือ้สามารถเลือกวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามขอ้ 5.3 พรอ้มแนบเอกสาร
การช าระเงิน ดงันี ้

• กรณีช าระดว้ยการฝาก/โอนเงินสดหรือเช็คเขา้บญัชีผ่านเคาทเ์ตอรธ์นาคาร 

แนบหลกัฐานการโอนเงิน หรือใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร (ฉบบัจรงิ) ตาม
ขอ้ 5.3.1 หรือ 5.3.3 และกรุณาระบเุลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (สามารถดไูดจ้ากใบรบัรองสิทธิการ
จองซือ้หลักทรัพย์ซึ่งออกโดย TSD) ชื่อ นามสกุล ของผู้จองซือ้ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่
ติดต่อได ้ไวท้ี่หลกัฐานการโอนเงิน หรือใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) 

• กรณีช าระดว้ยการโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking 

แนบหลักฐานการโอนเงินโดยพิมพอ์อกจากระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking 
ตามขอ้ 5.3.1 หรือ 5.3.3 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และกรุณาระบุเลขทะเบียน 
ผูถื้อหุน้ (สามารถดไูดจ้ากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หลกัทรพัยซ์ึ่งออกโดย TSD) ชื่อ นามสกลุ 
ของผูจ้องซือ้ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้ไวท้ี่หลกัฐานการโอนเงิน 

ทัง้นี ้ชื่อผูโ้อนเงินท่ีระบบุนหลกัฐานการโอนเงินจะตอ้งเป็นชื่อของผูถื้อหุน้เท่านัน้ ยกเวน้ การ
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ NVDR 
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• กรณีช าระดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์

แนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ตามข้อ 5.3.2 และกรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 
(สามารถดูไดจ้ากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หลักทรพัยซ์ึ่งออกโดย TSD) ชื่อ นามสกุล ของ 
ผูจ้องซือ้ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์

กรณีช าระดว้ยเช็คบุคคลตอ้งเป็นเช็คของผูถื้อหุน้เท่านัน้ ไม่สามารถช าระดว้ยเช็คของบคุคล
และ/หรือนิติบคุคลอื่นได ้ยกเวน้การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ NVDR 

ทั้งนี ้ข้อความที่ระบุบนหน้าเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ห้ามมีการแก้ไข ขีดฆ่า หรือ
เปล่ียนแปลงขอ้ความใด ๆ และบริษัทฯ (โดยตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้) ขอสงวนสิทธิในการ
ปฏิเสธการรบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ที่มีการแกไ้ข ขีดฆ่า หรือเปล่ียนแปลงขอ้ความ
ใด ๆ ในทกุกรณี 

4) เอกสารประกอบการแสดงตน 

• บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง กรณี
เป็นบตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชีพ ใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มส าเนาทะเบยีน
บา้น โดยลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือ 

- ส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บตัรประชาชน (เช่น บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังาน
รฐัวิสาหกิจ หรือ ใบขบัขี่) ใหแ้นบส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยาว์ จะตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
(บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) พรอ้มผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และ
ส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 

- ลายมือชื่อที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งจะตอ้งตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั และ 

- กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงชื่อสกุล ซึ่งท าใหช้ื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถื้อหุน้ที่ปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 
2565 หรือในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หลกัทรพัยซ์ึ่งออกโดย TSD ใหแ้นบส าเนาเอกสาร
ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปล่ียนชื่อสกุล เป็นตน้ 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• บคุคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย (มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย)  

- ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างดา้ว ที่ยังไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง และ 
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- ลายมือชื่อที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งจะตอ้งตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั 

• นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยซ์ึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างดา้ว 
(แลว้แต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พรอ้ม 
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บรษิัท หนงัสือบรคิณหส์นธิ และหนงัสือรบัรองของบริษัท
ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิล าเนาอยู่ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ 
และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

- ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) ที่
ยังไม่หมดอายุ ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง และ 

- ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือ
ชื่อโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public และรบัรองโดยเจา้หนา้ที่สถานทตูไทย หรือสถานกงสลุ
ไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง และมีอายุไม่เกิน 6 
เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 

5) ในกรณีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ ใหแ้นบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกประเภทบญัชีออม
ทรพัย ์หรือส าเนา Bank Statement ประเภทบญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรพัย ์ที่แสดงเลขที่
บัญชีธนาคาร พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารจะตอ้งเป็นชื่อ
เดียวกบัชื่อของผูจ้องซือ้ที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเท่านัน้ 

6) ในกรณีผูจ้องซือ้เลือกฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account) สมาชิก 
ผูฝ้ากเลขที่ 600 กรุณากรอกรายละเอียดในแบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ 
(บคุคลและนิติบคุคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบคุคล) (สิ่ง
ทีส่่งมาดว้ย 4) เพื่อรองรบักฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 

7) ในกรณีที่มอบหมายใหผู้ร้บัมอบอ านาจมากระท าการแทน ใหแ้นบหนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการ
แทน (แบบฟอรม์ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 5) พรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน
ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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8) ในกรณีส่งเอกสารผ่านบริษัทหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร)์ ที่ผูถื้อหุน้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมีหุน้
สามญัของบรษิัทฯ ฝากไว ้ไม่ตอ้งใชห้นงัสือมอบอ านาจ 

5.5 เงือ่นไขการจองซือ้ 

1) ผลแห่งการจองซือ้หุน้สามญัจะสมบรูณก์็ต่อเมื่อบรษิัทฯ ไดร้บัเงินโอนหรือสามารถเรียกเก็บเงินตาม
เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์เพื่อช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัของผูถื้อหุน้เป็นที่เรียบรอ้ย 

2) ผูถื้อหุน้ที่ไดท้  าการจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนแลว้จะไม่มีสิทธิยกเลิกการ 
จองซือ้ภายหลงัวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

3) หากผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน 
หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่
ความผิดของบรษิัทฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการช าระ
เงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ หรือผู้ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมูลใน 
ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไม่ครบถว้นหรือไม่ชดัเจน หรือจองซือ้ดว้ยวิธีการอื่นที่มิไดก้ าหนดไวใ้น
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าว และบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าว 

4) หากผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไม่น าส่งเอกสารตามที่ก าหนดภายในระยะเวลา
การจองซือ้อนัเป็นเหตุใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถระบุตวัตนของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ได ้บริษัทฯ จะถือว่า 
ผูถื้อหุน้รายดงักล่าวสละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

5.6 วิธีคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน เนื่องจากผู้จองซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรือไดร้บั
การจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้ หรือผู้จองซือ้จ่ายเงินค่าจองซือ้มาเกินมูลค่าหุ้นที่ไดร้บัการ
จดัสรร บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้) จะคืนเงินโดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ 
โดยผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี ้

5.6.1 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 

ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกประเภทบัญชีออมทรัพย ์
หรือส าเนา Bank Statement ประเภทบญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรพัย ์ที่แสดงเลขที่
บัญชีธนาคาร พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยชื่อเจา้ของบัญชีธนาคารจะตอ้งเป็น 
ชื่อเดียวกบัชื่อของผูจ้องซือ้ที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเท่านัน้ 

บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้) จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ดว้ยการโอนเงินเขา้
บัญชีธนาคารของผูจ้องซือ้ภายใน 10 วันท าการ นับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ (หรือภายในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565) 

ทั้งนี ้ ในกรณีที่ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารไม่ใช่ชื่อเดียวกับชื่อของผู้จองซือ้ หรือไม่ได้ระบุ
รายละเอียดอย่างครบถว้น หรือในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ได ้
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บริษัทฯ (โดยตัวแทนการรับจองซือ้หุ้น) จะด าเนินการคืนเงินเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อ 
ผูถื้อหุน้ตามขอ้ 5.6.2 แทน 

5.6.2 เช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายชื่อผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้) จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้เป็นเช็คหรือแคชเชียร์
เช็คขีดครอ่มของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถื้อหุน้ โดย
จะด าเนินการจดัส่งเช็คหรือแคชเชียรเ์ช็คดงักล่าวออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน
ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน (หรือภายใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุ้น 
(Record Date) ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

ทั้งนี ้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดม้ีการส่งเช็คหรือแคชเชียรเ์ช็คขีดคร่อมดังกล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดร้บั
เงินค่าจองซือ้คืนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใด ๆ  
ต่อบรษิัทฯ หรือตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้  

ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งเมื่อน าเช็คขีดครอ่มไปเรียกเก็บเงิน 

ทั้งนี ้ในกรณีที่ตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน เนื่องจากผูจ้องซือ้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการ 
จองซือ้ หรือผูจ้องซือ้ไม่มีรายชื่ออยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ผูจ้องซือ้ดงักล่าวจะตอ้งติดต่อ
ขอรบัเงินคืนจากบรษิัทฯ (โดยตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้) ตามที่อยู่ที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.2.2 ภายหลงัจาก 15 
วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน (หรือตัง้แต่วนัที่ 25 กรกฎาคม 2565 
เป็นตน้ไป) 

5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์

ผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

5.7.1 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื ้อมีบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพยอ์ยู่ บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นที่ไดร้ับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนยร์ับฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และบรษิัทหลกัทรพัย์
จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นที่ผู้จองซือ้ฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้
ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้ ในกรณีนีผู้จ้องซือ้จะสามารถ
ขายหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนญุาตใหหุ้น้ของ
บรษิัทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ในกรณีขอ้ 5.7.1 นี ้ชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกับชื่อเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้
ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าว มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่
จะด าเนินการส่งมอบหุน้ดงักล่าว โดยออกใบหุน้ในชื่อของผูจ้องซือ้ตามขอ้ 5.7.3 แทน 
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ผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิในการจองซือ้จะตอ้งระบรุหสับรษิัทหลกัทรพัย ์(ตามที่ระบไุวด้า้นหลงัใบจอง
ซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3)) ที่ผูถื้อหุน้มีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยอ์ยู่ และเลขที่
บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรเขา้บญัชีดงักล่าวใหถ้กูตอ้ง 
หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะท าให้ไม่
สามารถโอนหุน้เขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ด ้ซึ่งบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายของ
หุน้หรือความล่าชา้ในการติดตามหุน้คืน 

ในกรณีที่กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้น
ดงักล่าว โดยออกใบหุน้ในชื่อของผูจ้องซือ้ตามขอ้ 5.7.3 แทน 

5.7.2 ในกรณีประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์บรษิัทฯ จะด าเนินการน าหุน้
ที่ไดร้บัจัดสรรฝากไวก้ับ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” โดยศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัยจ์ะบันทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้ตามจ านวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรเขา้
บญัชีของบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 
และออกหลักฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันสิน้สุดระยะเวลา
การจองซือ้หุน้ เมื่อผูจ้องซือ้ตอ้งการขายหุน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งถอนหุน้ออกจากบัญชี สมาชิก
เลขที่  600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการตามที่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ และ/หรือบริษัทหลกัทรพัยน์ั้น ๆ ก าหนด ในกรณีนี ้ 
ผูจ้องซือ้จะสามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
อนุญาตใหหุ้น้ของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผูจ้องซือ้ไดด้  าเนินการ
ถอนหุน้ออกจากบญัชีสมาชิกเลขที่ 600 ดงักล่าวแลว้ 

ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ 
(บุคคลและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะ
นิติบุคคล) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพยก์ าหนด ทั้งนี ้หากปรากฏข้อบ่งชีว้่าผู้จองซือ้เป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตาม
กฎหมาย FATCA บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุน้ดงักล่าว โดยออกใบหุน้ในชื่อของ 
ผูจ้องซือ้ตามขอ้ 5.7.3 แทน 

5.7.3 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะ  
นายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการ
จัดสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนด
รายชื่อผูถื้อหุน้ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้ ซึ่งในกรณีนี ้ 
ผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์  ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบ
หุ้น ซึ่งผู้จองซือ้อาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าท าการ 
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

ทั้งนี ้ หากผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุน้ในชื่อของผูจ้องซือ้ตามขอ้ 5.7.3 
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5.8 การสละสิทธิการจองซือ้ 

ผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน หรือไม่ไดช้ าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้หรือ
เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้ามเวลาที่ก าหนด หรือกรอกขอ้มลูไม่ถกูตอ้ง
หรือน าส่งเอกสารไม่ครบถว้นภายในระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่ประสงคท์ี่จะ
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายในครัง้นี ้

5.9 ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ 

1) ในการรบัจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและช าระเงินค่าหุน้ เจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ (โดยตัวแทนการ 
รับจองซื ้อหุ้น) จะลงลายมือชื่อผู้รับจองเพื่อออกหลักฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(ส่วนทา้ยของใบจองซือ้) เพื่อเป็นหลกัฐานใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

2) ชื่อผูจ้องซือ้ และชื่อเจา้ของบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยจ์ะตอ้งเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขบัญชีที่  
ซือ้ขายหลักทรพัยข์องบุคคลอื่น จะท าใหไ้ม่สามารถโอนหุน้สามัญเพิ่มทุนเขา้บัญชีได ้ในกรณี
ดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าวโดยการออกใบหุน้ในชื่อ
ของผู้ถือหุ้นแทน ซึ่งอาจท าให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถซือ้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ไดท้ันใน 
วนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3) โปรดระบรุหสับรษิัทหลกัทรพัย ์(รหสัโบรกเกอร)์ ตามที่ระบไุวด้า้นหลงัใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ที่ผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ และเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ท่ี
ไดร้บัการจัดสรรเขา้บัญชีดังกล่าวใหถู้กตอ้ง หากไม่ถูกตอ้ง จะท าใหไ้ม่สามารถโอนหุน้สามัญ  
เพิ่มทุนเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งทางบริษัทฯ (โดยตัวแทนการรับจองซือ้หุ้น) จะไม่
รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืนหรืออาจสูญหาย และในกรณีที่  
ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทฯ (โดยตัวแทนการรับจองซือ้หุ้น) ขอ 
สงวนสิทธิในการส่งมอบหุน้ดังกล่าว โดยการออกใบหุน้ในชื่อของผู้ถือหุน้แทน ซึ่งอาจจะท าให ้
ผูถื้อหุน้ไม่สามารถซือ้ขายหุน้สามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ไดท้ันในวันท าการแรกของการซือ้ขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

4) หากการสละสิทธิหรือการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนไม่ครบของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จะท าให้
สดัส่วนการถือหุน้สามญัของผูถื้อหุน้ต่างดา้วเกินกว่าจ านวนรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ต่างดา้วดงักล่าว โดยผูถื้อหุน้ต่างดา้วดงักล่าวอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุเพียงบางส่วนตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ต่างดา้วที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เหลือจากกรณีการจดัสรรดงักล่าวต่อไป 

5) หากจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ไดร้บั
ช าระ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัจากการจองซือ้หุน้เป็นหลกั 
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6) หากจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนนอ้ยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ไดร้บั
ช าระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใชดุ้ลยพินิจในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แต่ละ
รายตามที่บรษิัทฯ เห็นสมควร 

7) บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้) ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปล่ียนรายละเอียดวิธีการช าระ
เงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือขอ้มลูใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวิธีการจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่ เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 

6. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน 

บริษัทฯ มีวตัถุประสงคใ์นการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP และธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น RO เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจรา้นค้าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์  
“เทอรเ์ทิล” (“ร้านเทอรเ์ทิล”) และธุรกิจบริหารจดัการพืน้ที่ส  าหรบัใหเ้ช่าพืน้ที่เชิงพาณิชย ์บนสถานีรถไฟฟ้า 
บีทีเอส รวมถึงการก่อสรา้ง และ/หรือ ปรบัปรุงพืน้ท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตส้ญัญาใหสิ้ทธิในการบริหาร
จดัการพืน้ท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส กับ VGI รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในการรองรบัการขยาย
กิจการ หรือการลงทนุเพิ่มเติมของบรษิัทฯ ในอนาคต และเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการของกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่ง
อาจน ามาใชเ้พื่อช าระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเขา้ท าสญัญาใหสิ้ทธิบริหารจดัการพืน้ที่เชิงพาณิชย์
บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริษัทฯ จะไดร้ับสิทธิจาก VGI ซึ่งมีก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส 
นอกจากนี ้การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ POV ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ VGI ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขาย
หุน้ PP ยงัจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีพนัธมิตรเชิงกลยุทธ ์(Strategic Partner) ในการผนึกก าลงัเสริมสรา้งใหธุ้รกิจของ
บรษิัทฯ แข็งแกรง่ขึน้อีกดว้ย 

ในการนี ้บริษัทฯ มีแผนจะน าเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุนจากธุรรมการออกและเสนอขาย RO ไปใชใ้นการลงทนุใน
ธุรกิจคา้ปลีก และ/หรือ ธุรกิจที่สนบัสนนุธุรกิจคา้ปลีก นอกเหนือจากธุรกิจรา้นเทอรเ์ทิล โดยปัจจบุนั บรษิัทฯ อยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน รวมถึงขอ้ดีและขอ้เสีย ผลประโยชน ์และความร่วมมือที่บริษัทฯ จะ
ไดร้บั ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ไดเ้งินจากการเพิ่มทุนในครัง้นีแ้ลว้ บริษัทฯ จะด าเนินการเจรจาในรายละเอียดการลงทุน
ดงักล่าวต่อไป ซึ่งคาดว่าน่าจะไดข้อ้สรุปภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ทัง้นี ้เมื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
ลงทุนดงักล่าวแลว้เสร็จ บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ ประชุม 
ผูถื้อหุน้ รวมถึงด าเนินการที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในกฎเกณฑเ์ก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทฯ ต่อไป ก่อนการด าเนินการลงทนุ 

อย่างไรก็ตาม หากการเจรจาในรายละเอียดการลงทนุไม่สามารถหาขอ้สรุปไดภ้ายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 
บรษิัทฯ จะน าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุจากธุรรมการออกและเสนอขาย RO เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน และอาจ
ใชเ้งินทุนหมุนเวียนดังกล่าวเพื่อช าระค่าตอบตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาใหสิ้ทธิบริหาร
จัดการพื ้นที่ เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริษัทฯ จะได้รับ สิทธิจาก VGI ซึ่งมีก าหนดการจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส และเพื่อลงทนุส าหรบัโครงการในอนาคต 
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7. ประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครัง้นี ้ทัง้ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP และธุรกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น RO เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการแหล่งเงินทุนส าหรับช าระ
ค่าตอบแทนของธุรกรรมการเขา้ซือ้หุน้บรษิัท กรุ๊ปเวิรค์ จ ากดั (“GW”) และเพื่อใชใ้นการลงทนุก่อสรา้ง และ/หรือ 
ปรบัปรุงพืน้ที่เชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และเป็นแหล่งเงินทุนส าหรบัสต็อกสินคา้ของรา้นเทอรเ์ทิล 
รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ  ซึ่งอาจน ามาใชเ้พื่อช าระค่าตอบแทนบางส่วนของ
ธุรกรรมการเขา้ท าสญัญาใหสิ้ทธิบรหิารจดัการพืน้ท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บรษิัทฯ จะไดร้บัสิทธิ
จาก VGI และเพื่อเป็นการรองรบัการขยายธุรกิจ และโครงการในอนาคตของบรษิัทฯ โดยการเพิ่มทนุจดทะเบียน
จะท าใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรบัโครงการดังกล่าว และท าใหก้ารขยายธุ รกิจรา้นเทอรเ์ทิลของ
บรษิัทฯ และการใหเ้ช่าพืน้ท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหากบรษิัทฯ ใช้
เงินกูท้ัง้จ านวนในการลงทนุดงักล่าวจะกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ เนื่องจากจะมีภาระดอกเบีย้จา่ย
เพิ่มขึน้ 

8. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบรษิัท
หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น ๆ ที่จ  าเป็นและเหมาะสม ทัง้นี ้
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสม โดย
จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ 

8.2 สิทธิในการได้รับเงนิปันผล 

ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เมื่อผูจ้องซือ้ไดร้บั
การจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แลว้ โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี ้เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

9. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทุนหรือจดัสรรหุน้เพิ่มทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP และ
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO มีดงันี ้

9.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

(1) กรณีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP 

(1.1) ภายใต้สมมุติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO ครบตามสิทธิ 
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=  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย(1) – ราคาตลาดหลงัการเสนอขายทัง้หมด(2) 
  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย(1) 

=  3.66 – 3.38 
  3.66 

=  รอ้ยละ 7.65 

(1.2) ภายใตส้มมตุิฐานว่าไม่มีผูถื้อหุน้เดิมรายใดใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุภายใตธุ้รกรรม
การออกและเสนอขายหุน้ RO 

=  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย(1) – ราคาตลาดหลงัการเสนอขายทัง้หมด(2) 
  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย(1) 

=  3.66 – 3.40 
  3.66 

=  รอ้ยละ 7.10 

หมายเหต:ุ 

(1) ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อยู่ที่ 3.66 บาท ต่อหุน้ โดยเป็นราคาตลาดที่ค  านวณจากราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ย
น า้หนักของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 10 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการมี
มติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพื่อขออนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว คือระหว่าง
วนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2565 ถึงวนัที่ 1 มีนาคม 2565  

(2) ราคาตลาดหลงัการเสนอขายค านวณตามสตูรดงัต่อไปนี ้

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุน้ paid-up) + (ราคาจองซือ้หุน้ x จ านวนหุน้รองรบัที่เสนอขายครัง้นี)้   
      จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบัที่เสนอขายครัง้นี ้

กรณีผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทฯ ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO 
ครบตามสิทธิ ราคาตลาดหลงัการเสนอขายอยู่ที่ 3.38 บาท ต่อหุน้ ซึ่งค านวณตามสตูรดงัต่อไปนี ้

(3.66 x 365,549,286) + (3.30 x 1,224,000,000)   
      365,549,286 + 1,224,000,000 

กรณีไม่มีผูถ้ือหุน้เดิมรายใดใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO 
ราคาตลาดหลงัการเสนอขายอยู่ที่ 3.40 บาท ต่อหุน้ ซึ่งค านวณตามสตูรดงัต่อไปนี ้

(3.66 x 365,549,286) + (3.30 x 984,000,000)   
      365,549,286 + 984,000,000 

(2) กรณีการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ภายใตธุ้รกรรมการออก
และเสนอขายหุน้ RO 

ในกรณีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ไม่เป็นผลส าเรจ็ บรษิัทฯ จะไม่ออกและเสนอขายหุน้
ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังนั้น จะไม่เกิดผลกระทบในการลดลงของราคาหุ้น 
(Price Dilution) จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO เพียงอย่างเดียว 
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9.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

(1) กรณีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP 

(1.1) ภายใตส้มมุติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO ครบตามสิทธิ 

=  จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายครัง้นี ้
  จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายครัง้นี ้

=  984,000,000 
  (365,549,286 + 240,000,000) + 984,000,000 

=  รอ้ยละ 61.90 

* เพื่อสะทอ้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ไดอ้ย่างแทจ้ริง ในการค านวณ บริษัทฯ จึงรวมจ านวนหุน้สามัญ  
เพ่ิมทนุภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO เสมือนเป็นจ านวนหุน้ paid-up ของบริษัทฯ  

(1.2) ภายใต้สมมุติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO 

=  จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายครัง้นี ้
  จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายครัง้นี ้

=  984,000,000 
  365,549,286 + 984,000,000 

=  รอ้ยละ 72.91 

(2) กรณีการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ภายใตธุ้รกรรมการออก
และเสนอขายหุน้ RO 

ในกรณีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ไม่เป็นผลส าเรจ็ บรษิัทฯ จะไม่ออกและเสนอขายหุน้
ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO ดงันัน้ จะไม่เกิดผลกระทบในการลดลงของสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Control Dilution) จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO เพียงอย่างเดียว 

9.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per Share Dilution) 

(1) กรณีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP 

(1.1) ภายใตส้มมุติฐานว่าผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO ครบตามสิทธิ 

=  Earnings per share ก่อนการเสนอขาย(1) – Earnings per share หลงัเสนอขาย(2) 
  Earnings per share ก่อนการเสนอขาย(1) 

=  0.07121 – 0.02713 
  0.07121 
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=  รอ้ยละ 61.90 

(1.2) ภายใตส้มมุติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO 

=  Earnings per share ก่อนการเสนอขาย(1) – Earnings per share หลงัเสนอขาย(2) 
  Earnings per share ก่อนการเสนอขาย(1) 

=  0.11796 – 0.03195 
  0.11796 

=  รอ้ยละ 72.91 

หมายเหต:ุ 

(1) EPS ก่อนเสนอขาย ค านวณจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาต สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยค านวณจาก ก าไรสทุธิยอ้นหลงั 12 เดือน / จ านวนหุน้ paid-up 

กรณีผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทฯ ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO ครบ
ตามสิทธิ EPS ก่อนเสนอขาย อยู่ที่ 0.07121 บาท ต่อหุน้ ซึ่งค านวณจาก 43,118,906/(365,549,286+240,000,000)  

กรณีไม่มีผูถ้ือหุน้เดิมรายใดใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO 
EPS ก่อนเสนอขาย อยู่ที่ 0.11796 บาท ต่อหุน้ ซึ่งค านวณจาก 43,118,906/365,549,286 

(2) EPS หลังเสนอขาย ค านวณจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาต สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยค านวณจาก ก าไรสทุธิยอ้นหลงั 12 เดือน / (จ านวนหุน้ paid-up 
+ จ านวนหุน้ที่เสนอขายครัง้นี)้ 

กรณีผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทฯ ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO 
ครบตามสิทธิ EPS หลงัเสนอขาย อยู่ที่ 0.02713 บาท ต่อหุน้ ซึ่งค านวณตามสตูรดงัต่อไปนี ้

43,118,906   
      365,549,286 + 1,224,000,000 

กรณีไม่มีผูถ้ือหุน้เดิมรายใดใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO 
EPS หลงัเสนอขาย อยู่ที่ 0.31951 บาท ต่อหุน้ ซึ่งค านวณตามสตูรดงัต่อไปนี ้

43,118,906   
      365,549,286 + 984,000,000 

(2) กรณีการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ภายใตธุ้รกรรมการออก
และเสนอขายหุน้ RO 

ในกรณีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ไม่เป็นผลส าเรจ็ บรษิัทฯ จะไม่ออกและเสนอขายหุน้
ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO ดังนั้น จะไม่เกิดผลกระทบในการลดลงของส่วนแบ่ง
ก าไร (Earnings Dilution) จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO เพียงอย่างเดียว  
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ส่วนที ่2: ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานทีต่ั้งของบริษัทฯ 

ชื่อบรษิัท : บรษิัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  
ชื่อย่อ : NINE 
เลขทะเบียนบรษิัท : 0107551000312 
สถานท่ีตัง้ : เลขที่ 333 อาคารเลา้เป้งงว้น 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล  

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์ : 0-2091-5900 
โทรสาร : 0-2091-5928 
เว็บไซต ์ : https://www.nine.co.th 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท 

2.1 การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

2.1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ปัจจุบนั บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจส านกัพิมพ ์โดยผลิตและจ าหน่าย
ส่ิงพิมพป์ระเภทพ็อกเก็ตบุ๊กและส่ิงพิมพส์ าหรบัเยาวชนประเภทการต์นูและนิยาย ทัง้ในแบบรูปเล่มและหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกสห์รืออีบุ๊ก (e-book) ธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสห์รืออีคอมเมิรซ์บนเว็บไซตช์ื่อ “เนจาว ู(Nejavu)” 
เพื่อเป็นช่องทางจ าหน่ายสิ่งพิมพข์องกลุ่มบรษิัทฯ และสินคา้ลิขสิทธ์ิต่าง ๆ ของกลุ่มพนัธมิตร และในช่วงกลางปี 
2564 บรษิัทฯ ไดเ้ริ่มประกอบธุรกิจคา้ปลีก และใหเ้ช่าพืน้ท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการส าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

บรษิัทฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทเมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2539 และจดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบรษิัทมหาชน เมื่อ
วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ดว้ยทุนจดทะเบียน 85,000,000 บาท เพื่อรองรบัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็น
ครัง้แรก (Initial Public Offering) จากนัน้ระหว่างปี 2552 ถึงปี 2553 บริษัทฯ ไดด้  าเนินการต่าง ๆ เก่ียวขอ้งกบั
การน าหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์เอ็มเอไอ (MAI) โดยหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ภายใตช้ื่อย่อหลกัทรพัย ์NINE ไดเ้ริ่มท าการซือ้ขายครัง้แรกในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 

กลุ่มบรษิัทฯ มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดงันี ้

ปี เหตกุารณ ์

2562 - วนัที่ 3 มกราคม 2562 บริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้บริษัท สตรีท อายบอล จ ากัด (“SEB”) ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 1 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา 

- ตัง้แต่วนัที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“NMG") ซึ่ง
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุน้ในจ านวน 120,808,387 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 33.05 

https://www.nine.co.th/
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ปี เหตกุารณ ์

ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแลว้ ไดท้ยอยจ าหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ออกทั้งหมด ส่งผลให้ 
NMG ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

- บรษิัท วนัเวิลด ์มีเดีย จ ากดั หยดุด าเนินพาณิชยกิจ ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2562  
2563 - วนัที่ 16 เมษายน 2563 บริษัทฯ มีมติอนุมตัิเขา้ซือ้หุน้สามญัในบริษัท ทรานส.์แอด โซลชูั่น 

จ ากดั (“Trans.Ad”) จากผูถื้อหุน้เดิม จ านวน 90,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 18.35 ของหุน้
ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ในราคาหุน้ละ 110 บาท คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 9.90 ลา้นบาท 
โดยการซือ้หุน้ใน Trans.Ad ด าเนินการเสรจ็สิน้เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

- วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ มีมติอนุมตัิเขา้ซือ้หุน้สามญัในบริษัท แลนดี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (“LDD”) จากผูถื้อหุน้เดิม จ านวน 2,550,400 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 63.76 ของหุน้ท่ี
ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมด  ในราคาหุ้นละ 27.45 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิน้ 70.01  
ลา้นบาท โดยการซือ้หุน้ใน LDD ด าเนินการเสรจ็สิน้เมื่อวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 

- วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 บรษิัทฯ มีมติอนมุตัิใหเ้ลิกกิจการและช าระบญัชีของ SEB โดยได้
จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน 2563 และได้
ด าเนินการช าระบญัชีเสรจ็สิน้เมื่อวนัท่ี 4 ธันวาคม 2563 

2564 - วนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์2564 บริษัทฯ มีมติอนุมตัิขายหุน้สามญัใน LDD ทัง้หมดที่บริษัทฯ ถือ
อยู่ ในราคาหุน้ละ 34.50 บาท คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 87.99 ลา้นบาท โดยการขายหุน้ใน LDD 
ด าเนินการเสรจ็สิน้เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

- วนัท่ี 28 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ เปิดใหบ้รกิารรา้นขายสินคา้อปุโภคบรโิภคที่เนน้อาหารและ
เครื่องดื่มพรอ้มรบัประทาน ภายใตแ้บรนด ์“เทอรเ์ทิล (Turtle)” สาขาแรกที่สถานีรถไฟฟ้า
เซนตห์ลยุส ์

2.1.2 โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งรายไดใ้นช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุปไดด้งันี ้

 รายได้จากกลุ่มธุรกิจ 
โดย ไตรมาส 1/2565 

ม.ค.-มี.ค. 
ปี 2564 
ม.ค.-ธ.ค.  

ปี 2563 
ม.ค.-ธ.ค.  

ปี 2562 
ม.ค.-ธ.ค.  

 ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจส านกัพิมพ์1/          

1. สิ่งพิมพป์ระเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก NINE 5.31 1.24 23.02 19.60 16.54 20.96 19.27 29.22 

2. สิ่งพิมพส์ าหรบัเยาวชน NINE / NGE 18.93 65.75 73.24 62.34 57.62 73.04 37.05 56.19 

ธุรกิจคา้ปลีก2/ NINE 3.31 11.50 0.04 0.03 - - - - 

รายไดอ่ื้น3/  1.24 4.31 21.18 18.03 4.73 6.00 9.62 14.59 

รายได้รวม  28.79 100.00 117.48 100.00 78.89 100.00 65.94 100.00 

หมายเหต:ุ 1/ รวมรายไดท้ัง้สิ่งพิมพใ์นแบบรูปเล่มและอีบุ๊กในทกุช่องทางการจ าหน่าย 

                2/ เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เริ่มตน้ประกอบธุรกิจปลายเดือนธันวาคม 2564 

                3/ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากเงินปันผล ดอกเบีย้รบั การขายเศษซาก และอ่ืน ๆ 
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2.1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

ปัจจบุนั ธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ ประกอบดว้ย 1) ธุรกิจส านกัพิมพ ์และ 2) ธุรกิจคา้ปลีกและใหบ้รกิารเช่าพืน้ท่ี 

1) ธุรกิจส านักพิมพ ์

ธุรกิจส านกัพิมพ ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบดว้ยส่ิงพิมพป์ระเภทพ็อกเก็ตบุ๊กและส่ิงพิมพ์
ส าหรบัเยาวชน ทัง้ในแบบรูปเล่มและอีบุ๊ก ผ่านช่องทางการจ าหน่ายหลากหลายทัง้ออฟไลนแ์ละออนไลน์ 

1.1 สิ่งพิมพป์ระเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก ด าเนินการโดยบริษัทฯ ภายใตช้ื่อส านกัพิมพ ์“เนชั่นบุ๊คส”์ ที่ไดร้บั
ความไวว้างใจจากนักอ่านมาอย่างยาวนาน จากการที่บริษัทฯ พัฒนาความหลากหลายในเนือ้หา
ของพ็อกเก็ตบุ๊ก ภายใตแ้นวคิดการสรา้งความรูแ้ละมอบความบนัเทิงผ่านตวัอกัษรตลอดเวลา โดยมี
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 44 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความส าคัญกับการ
พฒันาตนเองในแง่มมุต่าง ๆ เช่น การบริหารธุรกิจและการตลาด การเงินและการลงทุน การพฒันา
ทักษะในการท างาน การใส่ใจสุขภาพ การพัฒนาความคิด ทั้งนี ้ เพื่อสรา้งความแตกต่างและ
เอกลกัษณใ์หก้บัสินคา้ รวมทัง้ภาพลกัษณข์องแบรนดใ์หล้กูคา้สามารถจดจ าไดง้่าย บริษัทฯ จึงแบ่ง
แบรนดย์่อย ดงันี ้

(ก) Nation Books ส าหรับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กแนวบริหารและการจัดการ ภาษาและการเรียนรู ้
อตัชีวประวตัิ สขุภาพ ท่ีไดร้บัลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและส านกัพิมพท่ี์มีชื่อเสียงทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

(ข) NB Horror ส าหรับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเก่ียวกับนิยายแปล แนวสยองขวัญ สืบสวนสอบสวน 
ฆาตกรรม 

(ค) NB Lite ส าหรบัหนงัสือพ็อกเก็ตบุ๊กเก่ียวกบันิยายแปล แนวอบอุ่นหวัใจและโรแมนติก 

1.2 สิ่งพิมพส์ าหรับเยาวชน ด าเนินการโดยบริษัทฯ และ NGE เนน้การต์ูนญ่ีปุ่ นและนิยายเพื่อความ
บันเทิง โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นและกลุ่มคนท างาน ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 34 ปี 
ปัจจุบนั บริษัทฯ และ NGE ถือเป็นหน่ึงในส านกัพิมพร์ายใหญ่ในประเทศไทยท่ีเป็นผูไ้ดร้บัลิขสิทธ์ิใน
การพิมพ์และจ าหน่ายการ์ตูนญ่ีปุ่ นจากส านักพิมพ์ญ่ีปุ่ นชั้นน า เช่น Shueisha, Shogakukan, 
Kodansha, Kadokawa Shoten, Futabasha, Akita Shoten และ Coamix เป็นตน้ กระแสความนิยม
เริ่มจากการต์นูรายสปัดาหแ์ละพฒันาออกเป็นการรวมเล่มและต่อเนื่องเป็นการต์นูชดุ ซึ่งการต์นูและ
นิยายชื่อดังที่ไดร้ับความนิยมเรื่อยมาในหมู่นักอ่าน ไดแ้ก่ ทเวนตีเ้ซนจูรี่บอย โปเกมอนสเปเชี่ยล 
นินจาคาถาโอโ้ฮเฮะ บารากะมอนเกาะมีฮาคนมีเฮ โดราเอมอน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดค้ัดเลือก
การต์ูนเพื่อจัดชุดรวมเล่ม (Box Set) ใหน้ักอ่านที่ติดตามและชื่นชอบคาแรคเตอรข์องการต์ูนนั้น ๆ 
เก็บสะสม ทัง้นี ้แบรนดย์่อยส าหรบัส่ิงพิมพส์ าหรบัเยาวชนมี ดงันี ้

(ก) NED Comics ส าหรบัหนงัสือการต์นูยอดนิยมและนิยายท่ีไดร้บัลิขสิทธ์ิแปลจากประเทศญ่ีปุ่ น  

(ข) NED Pastel ส าหรบัหนงัสือการต์นูแนวอบอุ่นหวัใจและโรแมนติก 



 

หนา้ 23 

นอกจากนี ้กลุ่มบรษิัทฯ ยงัอาศยัความเชี่ยวชาญที่มีมาอย่างยาวนานมาต่อยอดการสรา้งรายไดด้ว้ย
บรกิารรบัแปลคอนเทนตก์ารต์ูนออนไลน ์(Web Comics หรือ Webtoon) ซึ่งเติบโตอย่างกา้วกระโดด
ในสถานการณโ์ควิด-19 

2)  ธุรกิจค้าปลีกและให้บริการเช่าพืน้ที ่

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจส่ิงพิมพม์ีแนวโนม้ลดลง บริษัทฯ จึงมองหาธุรกิจใหม่ที่เหมาะสมและเติบโต
ไดแ้มใ้นสภาวะตลาดที่ผนัผวน จึงไดเ้ขา้ลงทนุในธุรกิจคา้ปลีกบนพืน้ท่ีที่มีโอกาสเติบโตได ้อย่างเช่นระบบ
คมนาคมในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีโครงข่ายและเสน้ทางการเดินรถที่ครอบคลมุและเขา้ถึงพืน้ท่ีส าคญั 
อีกทัง้เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกสบาย น าไปถึงจดุหมายไดอ้ย่างรวดเรว็ ท าใหม้ีผูโ้ดยสารจ านวนมาก 

รา้นคา้ปลีกของบริษัทฯ ภายใตแ้บรนด ์“เทอรเ์ทิล” จึงไดเ้ปิดใหบ้ริการบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อตอบ
โจทยก์ารใชช้ีวิตของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าบีทีเอสทกุเพศ ทกุวยั โดยรูปแบบของรา้นจะเนน้การน าเสนอความ
สะดวกสบายและความรวดเรว็ในการเลือกซือ้ โดยมีประเภทสินคา้ครอบคลมุตัง้แต่อาหาร เครื่องดื่ม สินคา้
ท าความสะอาดร่างกายและบ ารุงผิวกาย สินคา้เวชส าอางและของใชใ้นบา้น ฯลฯ ที่บริษัทฯ ไดจ้ดัหาผ่าน
ผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่ง และผูผ้ลิตสินคา้ที่มีชื่อเสียงและมาตรฐานระดับประเทศ อีกทั้งยังมีสินคา้ฝากขายที่มี
ศกัยภาพและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด เช่น เบเกอรี่แบรนดอ์าฟเตอรย์ ูแกดเจ็ตแบรนดเ์ซี่ยวมี่ เป็นตน้ 

ทั้งนี ้ เพื่อเติมเต็มความต้องการที่หลากหลายในสินค้าแต่ละประเภท โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ 
ผูโ้ดยสารอาย ุ18 ปีขึน้ไป ที่พกัอาศยัหรือท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มีระดบัรายไดต้ัง้แต่
ปานกลางขึน้ไป มีพฤติกรรมการใชส่ื้อโซเชียลมีเดียในแต่ละวนัเพื่อรบัข่าวสาร และคุน้เคยกบัการช าระเงิน
แบบไรเ้งินสด นอกจากนี ้ขอบเขตธุรกิจคา้ปลีกยงัครอบคลมุถึงพืน้ที่ใหเ้ช่าเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้า 
บีทีเอส ซึ่งบริษัทฯ จะคดัเลือกผูเ้ช่าพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพและมาตรฐานในการส่งมอบสินคา้และบริการที่ตอบ
โจทยก์ารใชช้ีวิตของผู้โดยสารบีทีเอสและชุมชนใกลเ้คียง ตัวอย่างเช่น สินคา้แฟชั่น บริการจัดส่งพัสดุ 
บรกิารความงามต่าง ๆ เป็นตน้ โดยมีเป้าหมายใหม่ในการสรา้งแหล่งไลฟ์สไตลบ์นสถานีรถไฟฟ้า 

ในการนี ้การประกอบธุรกิจคา้ปลีกบนสถานีรถไฟฟ้าของบริษัทฯ ในระยะแรกประกอบดว้ย 3 สถานี ไดแ้ก่ 
สถานีเซนตห์ลยุส ์สถานีเพลินจิตและสถานีอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ โดยเริ่มตน้ที่สถานีเซนตห์ลยุสเ์ป็นสถานี
แรกซึ่งรา้นเทอรเ์ทิลเปิดใหบ้ริการเมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2564 ส าหรบัรา้นเทอรเ์ทิลสาขาที่สองและสามบน
สถานีเพลินจิตและสถานีอนสุาวรียช์ยัสมรภมูิไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

3.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 5 ท่าน ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นาย ราเชน ลีรพนัธุ ์ ประธานกรรมการ 

2. นาย วรพจน ์จรรยโ์กมล กรรมการ 

3. นาง ศภุรานนัท ์ตนัวิรชั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 



 

หนา้ 24 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

4. นาย พนัธว์รศิ มาตยเ์มือง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5. นาย สตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 คณะผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารจ านวน 6 ท่าน ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นาย เอียน เครก็ ลองเดน้ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2. นาย วรพจน ์จรรยโ์กมล ประธานเจา้หนา้ที่สายงานการเงนิ 

3. นาย สรุวฒุิ ตนักาญจนานรุกัษ์ ประธานเจา้หนา้ที่สายงานธุรกจิพาณิชย ์

4. นายโยธิน ทวีกลุวฒัน ์ ประธานเจา้หนา้ที่สายงานปฎิบตัิการ 

5. นางสาวฐิตกานต ์ธนาโอฬาร ผูอ้  านวยการอาวโุส - พฒันาธุรกจิ 

6. นาย สพุจน ์พลเสนา ผูอ้  านวยการ - ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ขอ้มลูผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก เป็นดังนี  ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของ 

ทุนช าระแล้ว (%) 

1. Phillip Securities (Hong Kong) Limited1/ 167,428,000 45.80 

2. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 62,770,227 17.17 

3. นาย วนัชยั พนัธุว์เิชียร 48,950,000 13.39 

4. บรษิัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 35,000,000 9.58 

5. นาย คีรี กาญจนพาสน ์ 15,748,500 4.31 

6. MIB Securities (Hong Kong) Limited 11,636,672 3.18 

7. นาย สมบตัิ พานชิชวีะ 6,000,000 1.64 

8. นายสภุาพ วงษ์จินดา 5,000,000 1.37 

9. นาย ไว ยิน มาน 2,484,400 0.68 

10. นายเอกราช บญุงามศร ี 1,000,000 0.27 
              หมายเหต:ุ 1/ Silom Road Limited ถือหุน้ทัง้หมดผ่านคสัโตเดียนช่ือ Phillip Securities (Hong Kong) Limited และผูม้ีอ  านาจควบคมุสงูสดุ 

(Ultimate Beneficial Owner) ของ Silom Road Limited คือ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li  
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4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

4.1 ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 

4.2 ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

บรษิัทฯ งดจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 2563 และ 2564 เนื่องจากบรษิัทฯ มีผลประกอบการ
ขาดทนุจากการด าเนินงาน 

5. ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ที ่ นิติบุคคล / สถานทีต่ั้ง ประเภท
ธุรกิจ  

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)2/ 

ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

หุ้นทีอ่อกและ
จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

1 บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด 
333 อาคารเลา้เป้งงว้น 1 ชัน้ 24  
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรงัสิต  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์(66) 2091-5900 
โทรสาร (66) 2091-5928 

สื่อสิ่งพิมพ ์
(การต์นูและ 
นวนิยาย) 

99.99 200,000,000 200,000  
(มลูค่าท่ีตราไว ้ 

หุน้ละ 1,000 บาท) 

2 บริษัท วันเวิลด ์มีเดีย จ ากัด1/ 
333 อาคารเลา้เป้งงว้น 1 ชัน้ 24  
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรงัสิต  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์(66) 2091-5900 
โทรสาร (66) 2091-5928 

สื่อสิ่งพิมพ ์
(หนงัสือพิมพ์
แจกฟร)ี 

99.99 60,000,000 600,000 
(มลูค่าท่ีตราไว ้ 

หุน้ละ 100 บาท) 

3 บริษัท ทรานส.์แอด โซลูช่ัน จ ากัด 
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ์ชัน้ 21  
ถนนวิภาวดีรงัสิต  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 

ใหบ้ริการ
ออกแบบและ
ติดตัง้ระบบ
การแสดง
สื่อผสม 

18.35 49,046,400 490,464 
(มลูค่าท่ีตราไว ้ 

หุน้ละ 100 บาท) 

4 บริษัท อารเ์อสแพลนบี จ ากัด 
27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์เอ  
ถนนประเสริฐมนกูิจ  
แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 

ท าการตลาด
และ 
จดัจ าหน่าย
สินคา้ 

10.00 50,000,000 500,000 
(มลูค่าท่ีตราไว ้ 
หุน้ละ 100 บาท) 

หมายเหต:ุ 1/ หยดุด าเนินพาณิชยกิจ ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2562 
                2/ ไม่มีบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มรวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด   
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ส่วนที ่3: ข้อมูลทางการเงนิ 

1. ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด สิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2565 

ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และอตัราส่วนทางการเงิน
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจบุนัจนถึงไตรมาสล่าสดุ สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัต่อไปนี ้

1.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1/2565 

ณ วันที ่
31 มีนาคม 2565 

สิน้ปี 2564  

ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 2564 

สิน้ปี 2563  

ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 2563 

สิน้ปี 2562  

ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 191.97 257.37 173.94 257.40 

เงินลงทนุชั่วคราว 9.35 9.02 0.06 0.54 

ลกูหนีก้ารคา้ 14.93 20.05 16.52 12.41 

รายไดค้า้งรบั 3.82 3.20 2.21 1.55 

ลกูหนีอ่ื้น 0.52 0.20 46.75 1.56 

สินคา้คงเหลือ 27.38 19.43 15.09 15.03 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 16.83 13.40 10.63 8.46 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 264.80 322.67 265.20 296.95 

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ - - 72.41 - 

ส่วนปรบัปรุงสินทรพัยเ์ช่าและอปุกรณ ์ 103.21 50.03 8.75 11.43 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 94.32 96.99 12.66 - 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 12.12 10.43 7.39 6.40 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัช ี - - - 1.97 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 20.59 19.73 11.71 - 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 4.61 1.92 1.76 1.89 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 234.85 179.10 114.68 21.69 

รวมสินทรัพย ์ 499.65 501.77 379.88 318.64 

เจา้หนีก้ารคา้ 17.27 9.48 5.41 4.55 

เจา้หนีอ่ื้น 6.48 11.23 13.52 14.02 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 57.02 31.77 15.26 8.58 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

9.74 6.36 3.35 - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 0.56 - 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 4.96 4.12 8.04 5.74 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 95.47 62.96 46.14 32.89 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1/2565 

ณ วันที ่
31 มีนาคม 2565 

สิน้ปี 2564  

ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 2564 

สิน้ปี 2563  

ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 2563 

สิน้ปี 2562  

ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 2562 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า  
- สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

90.15 92.51 9.68 - 

ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียน 
ส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 

9.65 8.66 12.19 11.21 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 1.17 1.04 2.22 0.51 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 100.97 102.20 24.09 11.72 

รวมหนี้สิน 196.44 165.17 70.23 44.61 

ทนุจดทะเบียน 390.55 390.55 390.55 390.55 

ทนุที่ออกและช าระแลว้ 365.55 365.55 365.55 365.55 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 342.65 342.65 342.65 342.65 

ก าไรสะสม (ขาดทนุ) 

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 10.65 10.65 10.65 10.65 

   ขาดทนุสะสม (415.55) (381.92) (448.97) (444.74) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.90 0.32 0.00 0.00 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 303.21 336.62 269.88 274.11 

ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ - - 39.77 (0.08) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 303.21 336.62 309.65 274.03 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 499.65 501.77 379.88 318.64 

1.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไตรมาส 1/2565 
สิน้สุดวันที ่ 

31 มีนาคม 2565 

ปี 2564 
สิน้สุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2564 

ปี 2563 
สิน้สุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2563 

ปี 2562 
สิน้สุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2562 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 27.55 96.30 74.21 56.32 

รายไดอ่ื้น 1.24 21.18 4.67 9.62 

รวมรายได้ 28.79 117.48 78.88 65.94 

ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ 26.16 57.65 52.61 39.26 

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ยและค่าใชจ้่ายในบริหาร 35.13 60.39 55.38 61.24 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าและส ารองต่างๆ - - - (41.31) 

รวมค่าใช้จ่าย 61.29 118.04 107.99 59.19 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

(32.50) (0.56) (29.11) 6.75 

ตน้ทนุทางการเงิน 1.13 1.52 1.32 0.56 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไตรมาส 1/2565 
สิน้สุดวันที ่ 

31 มีนาคม 2565 

ปี 2564 
สิน้สุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2564 

ปี 2563 
สิน้สุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2563 

ปี 2562 
สิน้สุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2562 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ - (5.51) (3.47) (0.52) 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปีจากการด าเนนิงานต่อเนื่อง (33.63) 3.43 (26.95) 6.71 

ก าไร (ขาดทนุ)ส าหรบัปีจากการด าเนนิงานที่ยกเลิก-
สทุธิจากภาษี 

- 39.69 0.46 (105.65) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (33.63) 43.12 (26.49) (98.94) 

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง 

    

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าใหม่ของ
ผลประโยชนพ์นกังานที่ก าหนดไว ้

- (1.63) - (0.79) 

ก าไรจากเงินลงทนุในตราสารทนุที่ก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน - 
สทุธิจากภาษีเงินได ้

0.23 25.25 22.20 - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.23 23.62 22.20 (0.79) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (33.41)           66.74 (4.29) (99.73) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)     

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ (33.63) 43.12 (26.55) (98.95) 

   ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ - - 0.06  0.01 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (33.63) 43.12 (26.49) (98.94) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม     

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ (33.41) 66.74 (4.35) (99.74) 

   ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ - - 0.06  0.01 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (33.41) 66.74 (4.29)  (99.73) 

1.3 งบกระแสเงนิสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกระแสเงินสด ไตรมาส 1/2565 
สิน้สุดวันที่ 

31 มีนาคม 2565 

ปี 2564 
สิน้สุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2564 

ปี 2563 
สิน้สุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2563 

ปี 2562 
สิน้สุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2562 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (41.82) (29.85) (16.39) (76.95) 

เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (22.39) 129.02  (63.92)    (4.39)  

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1.19) (15.74)  (3.15) - 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขิน้ (ลดลง) สุทธิ (65.40) 83.43 (83.46) (81.34) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ตน้งวด 257.37 173.94 257.40 338.74 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ สิน้งวด 191.97 257.37 173.94 257.40 



 

หนา้ 29 

1.4 อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

 

 ไตรมาส 1/2565 สิน้ปี 2564  
ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 2564 

สิน้ปี 2563  
ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 2563 

สิน้ปี 2562  
ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.77 5.13 5.75 9.04 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 2.27 4.55 4.13 8.22 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.53) (0.55) (0.41) (1.55) 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 1.58 5.27 5.13 5.16 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 228.55 68.36 70.17 69.77 

อตัราส่วนหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ (เท่า) 1.12 3.43 3.55 6.71 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 322.09 104.94 101.34 53.68 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้ (เท่า) 1.96 7.95 10.74 20.31 

ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั) 184.09 45.27 33.51 17.73 

Cash Cycle (วนั) 366.56 128.03 138.00 105.72 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profit) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 5.05 38.52 27.91 (36.08) 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (122.48) (24.40) (47.00) (163.36) 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 123.93 127.03 46.99 69.47 

อตัราก าไรสทุธิ (%) (116.80) 35.82 (32.89) (123.72) 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) (10.51) 13.06 (9.08) (30.55) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (%) (6.72) 9.58 (7.58) (25.75) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) (39.98) 156.92 (232.51) (768.79) 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ (เท่า) 0.06 0.27 0.23 0.21 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 0.65 0.49 0.23 0.16 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) (35.94) (22.33) (13.97) (130.78) 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (เท่า) (1.86) (0.91) (2.50) (9.98) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) -                      -                  -                  - 
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2. ค าอธิบายผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาสล่าสุด สิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2565  

งบการเงินรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีผลประกอบการ
ขาดทุนจ านวน 33.63 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีผลก าไรจ านวน 50.82 ลา้นบาท คิด
เป็นการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 166.17 ทั้งนี ้ บริษัทฯ ขอชี ้แจงผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่
เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญั สรุปไดด้งันี ้

1. รายไดจ้ากการขายและบริการส าหรบังวดสามเดือนของปี 2565 มีรายไดร้วม 27.55 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
65.37 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2564  เหตผุลหลกัมาจาก  

• รายไดธุ้รกิจส่ือส่ิงพิมพม์ียอดขายรวม 24.24 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 45.49 สาเหตุมาจากรายได้
การจ าหน่ายแบบรูปเล่ม ที่เพิ่มขึน้จากจ านวนหวัหนงัสือที่ออกมากขึน้และบ๊อกเซ็ตที่จดัจ าหน่ายเมื่อ
ช่วงปลายปีและจดัส่งในช่วงตน้ปีบางส่วน  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Book) เพิ่มสงูขึน้ตามแนวโนม้
การอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกสใ์นปัจจบุนั รวมถึงรายไดจ้ากการรบัจา้งแปลยงัเพิ่มสงูขึน้ 

• รายไดจ้ากธุรกิจคา้ปลีก 3.31 ลา้นบาท  

2. ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายส าหรบังวดสามเดือนของปี 2565 รวม 61.29 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 147.33 เมื่อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2564 เหตผุลหลกัมาจาก  

• ตน้ทุนขายและบริการรวม 26.16 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 116.80 จากตน้ทุนพนกังานรา้นคา้
ปลีกบนสถานีรถไฟฟ้า รวมถึงตน้ทนุสินคา้คา้ปลีกที่เพิ่มขึน้ 

• ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารรวม 35.13 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 176.31 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าจา้งบุคลากรในส่วนของธุรกิจคา้ปลีกที่เพิ่มมากขึน้เพื่อรองรบัการ
ขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 
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แผนทีข่องสถานทีรั่บจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

 

บริษัทหลักทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 540 อาคารเมอรค์ิวรี่ ทาวเวอร ์ชัน้ 18 
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์02-658-5800 ต่อ 405 หรือ 401 

 

ตกึเมอรค์ิวรี่ตัง้อยู่หวัมมุถนนหลงัสวน (ตรงขา้มเซ็นทรลัชิดลม) 

เชื่อมติดกบัรถไฟฟ้า BTS สถานีชดิลม ทางออกหมายเลข 4 
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เลขท่ีใบจอง (ส าหรบัเจา้หนา้ที่) ................................................ 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน บริษัท เนช่ัน อินเตอรเ์นช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1.5232 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
วนัท่ีจองซือ้  24 มิถนุายน 2565  27 มิถนุายน 2565  28 มิถนุายน 2565  29 มิถนุายน 2565  30 มิถนุายน 2565 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
 

ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ....................................................................................................... ................................... เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้                      
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี .............................................................  บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย: สญัชาติ ........................ ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง เลขท่ี ..................................... 
 นิติบุคคลสญัชาติไทย: เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ........................................................................  นิติบุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ: สญัชาติ ........................ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .................................. 
ที่อยู่ใหเ้ป็นไปตามที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัจากบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................... 
โทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้...................................... โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ..................................... เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ................................................... ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย:  ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย  หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
มีความประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้(กรุณาตรวจสอบสิทธิการจองซือ้ที่ระบุไวใ้นใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

รายละเอียดการจองซือ้ ราคา (บาทต่อหุ้น) จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตัวอักษร) 

 จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ 
3.30    

 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ  านวน 

 จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเพิ่ม) 3.30    
รวม    

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวนดงักล่าว โดย 
 เงินโอนเขา้บญัชี “บมจ.เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์เพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน” ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขา ถนนบางนา-ตราด บัญชีออมทรัพย ์เลขท่ี 333-1-73584-7 
 เชค็  แคชเชียรเ์ชค็  ดร๊าฟท ์เลขท่ีเช็ค ....................................................................... วนัท่ี .............................................. ธนาคาร ...................... ................................... สาขา ........................................................ 
โดยสั่งจ่าย “บมจ.เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์เพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน” ลงวนัที่ไม่เกิน 28 มิถนุายน 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการถดัไปเท่านัน้ 
 

ในกรณีที่จ  านวนเงินท่ีใชใ้นการช าระค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบุผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง  เพื่อผูจ้องซือ้  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ ............................................................................................................. 
หมายเหต:ุ ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของที่แทจ้ริง หรือมีอ านาจควบคมุการท าธุรกรรมของลกูคา้ หรือบุคคลที่ลกูคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ชอ้  านาจควบคมุนติิบุคคล หรือผูท้ี่มีการตกลงกนัทางกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้)  
กรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย:์ 
 น าหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก ” และด าเนินการให้บริษัท / บริษัทหลักทรัพย์  

ชื่อบริษัท ................................................................................... สมาชิกผูฝ้ากเลขที่                         (โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ากตามที่มีรายชื่อปรากฏดา้นหลังใบจอง) น าหุน้เขา้ฝากไวก้ับบริษัท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ชื่อ ....................................................................................................... บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขท่ี ........................................................ ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบั
บริษัทนัน้ (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้ในชื่อของผูจ้องซือ้แทน) 

กรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย:์ 
 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยใหอ้อกหุน้ส าหรบัหุน้ท่ีไดร้บัการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด โดยเขา้บัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อขา้พเจา้ (การถอนเป็นใบหุน้ในภายหลัง ผูจ้องซือ้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ก าหนด) และผูจ้องซือ้กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” ตามที่บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด ทัง้นี ้หากปรากฏขอ้บ่งชีว้่าผูจ้องซือ้เป็นบุคคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซือ้ยินยอมที่จะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้แทน 

 ออกใบหุ้นในนามของข้าพเจ้า ส าหรบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรร และส่งใบหุน้ใหก้ับขา้พเจา้ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวัน
สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

การคืนเงินค่าจองซือ้ (ถ้ามี) 
ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้ หรือขา้พเจา้จ่ายเงินค่าจองซือ้มาเกินมลูค่าหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรร ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคืนเงินดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า ระบุชื่อธนาคาร ................................................... สาขา ............................................... เลขท่ีบญัชี ................................................... ประเภทบญัชี  ออมทรพัย ์ กระแสรายวนั 

(พรอ้มแนบและลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งหนา้แรกของสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือ Bank Statement ที่แสดงเลขท่ีบญัชีธนาคาร) โดยจะโอนเงินเขา้บญัชีภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 
 จ่ายเป็นเช็คหรือแคชเชียรเ์ช็คขีดคร่อมในนามของข้าพเจ้า โดยจัดส่งใหต้ามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วันก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้  ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วันท าการ นับจากวันสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งเมื่อน าเช็คหรือแคชเชียรเ์ช็คขีดครอ่มไปเรียกเก็บเงิน 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุนี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและเอกสารประกอบการจอง
ซือ้ที่ถกูตอ้งเรียบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้ มาถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้ามเวลาที่ก าหนด ใหถ้ือว่าขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัว่าหากขา้พเจา้เขา้ข่ายเป็นบุคคลที่หากไดร้บัการจัดสรรหุน้ดังกล่าวแลว้ท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบขอ้บังคับที่เกี่ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์
ภายใตก้ฎหมายไทย และ/หรือท าใหห้รืออาจเป็นผลใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ใหถ้ือว่าขา้พเจา้จะไม่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมใหบ้ริษัทฯ ใชห้ลกัฐานและขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัการแสดงตนและ/หรือการระบุตวัตนของขา้พเจา้รวมถึงขอ้มลูเกี่ยวกับผูร้บัประโยชนท์ี่แทจ้ริงของขา้พเจา้จากสถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรพัย ์และ/หรือ 
นิติบุคคลอื่นใด) ที่ขา้พเจา้มีการท าธุรกรรมทางการเงิน ทัง้นี ้เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทฯ แล้ว และยินยอมผูกพันตามเอกสารดังกล่าว รวมท้ังท่ีจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย 

   
ลงชื่อ .......................................................................................................... ผูจ้องซือ้ 

 (........................................................................................................)  
หมายเหตุ: การลงทุนในหลักทรัพยย่์อมมีความเส่ียง และผู้ลงทุนควรศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

หลักฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
 

วนัท่ีจองซือ้  24 มิถนุายน 2565  27 มิถนุายน 2565  28 มิถนุายน 2565  29 มิถนุายน 2565  30 มิถนุายน 2565 เลขท่ีใบจอง ................................................ 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) .................................................................................................................... เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เนชั่น อินเตอร์
เนชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) รวมจ านวน ............................................................. หุน้ ในราคาหุน้ละ 3.30 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ......................................................................... บาท 
โดยช าระเป็น  เงินโอน  เช็ค  แคชเชียรเ์ชค็  ดร๊าฟท ์เลขท่ีเช็ค ............................................................ วนัท่ี ...................................... ธนาคาร ................................................. สาขา ................................................. 
 น าหุ้นเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยข์องตนเอง ในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี                         บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี .................................................... 
 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์ในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ 
 ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ .............................................................. 

หมายเหต:ุ ผูจ้องซือ้สามารถสอบถามเลขทะเบียนผูถื้อหุน้และสิทธิการจองซือ้ หรือสอบถามขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ท่ีใหไ้ว ้ไดท้างโทรศพัท ์02-009-9999 (บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

 

โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน 



 
 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

002 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ  ากดั (มหาชน) 

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) 

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซไีอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ  ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีิโก ้จ  ากดั 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB-BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

236 ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จูเลียส แบร ์จ ากดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED   

CUSTODIAN 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. – CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทยธนชาติ จ ากดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED – BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 ธนาคารทหารไทยธนชาติ จ ากดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เพือ่รบัฝากทรพัยสิ์น 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 339 ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพือ่รบัฝากทรพัยสิ์น 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 350 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั 

SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
หมายเหต:ุ โปรดศึกษาขอ้มลูเพิ่มเตมิไดท่ี้ https://www.set.or.th/tsd/th/service/membership.html    Note: For more information, please visit https://www.set.or.th/tsd/en/service/membership.html 

https://www.set.or.th/tsd/th/service/membership.html%20/
https://www.set.or.th/tsd/en/service/membership.html


 

 

                                      แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  

 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้ 

ทัง้นี้ขา้พเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รบัได้ทราบและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์

เปลี่ยนแปลงอนัท าให้ขอ้มูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บรษิัท ศูนย์รบัฝากฯมกีารร้องขอเอกสาร/ขอ้มูล/ค ายนิยอม

เพิม่เตมิ ลกูคา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯก าหนด 

  

 
 ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 

หมายเหตุ 
1. ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 
2. เอกสารประกอบการมอบอ านาจ ไดแ้ก่ 

- ผูม้อบอ านาจ โปรดแนบเอกสารประกอบการแสดงตน และ/หรือ ส าเนาบตัรประชาชนซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (ในกรณีผูม้อบอ านาจ
เป็นนิติบคุคล ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรอง พรอ้มลงนาม และประทบัตรา (ถา้มี) โดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนของนิติบคุคลนัน้) 

- ผูร้บัมอบอ านาจ โปรดแนบเอกสารประกอบการแสดงตน และ/หรือ ส าเนาบตัรประชาชนซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

หนังสือมอบอ านาจ 
ส าหรับการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
 
        เขียนที่      
        วนัท่ี      
 
 ขา้พเจา้/บรษิัท            
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุคล เลขที่    โทรศพัท ์    
ที่อยู่ปัจจบุนั             
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   (“ผู้มอบอ านาจ”) 
 ข้าพ เจ้า /บ ริษั ท  มี หุ้ นสามัญ ของบริษั ท  เนชั่ น  อิ น เตอร์เนชั่ นแนล  เอ็ ดดู เทน เมนท์  จ ากัด  (มหาชน )                       
จ านวน                                      หุน้ มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนในครัง้นีจ้  านวน                                            หุน้ 
รายละเอียดปรากฏตามใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หลกัทรพัยซ์ึ่งออกโดยบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ขอแต่งตัง้และมอบอ านาจให ้           
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง เลขท่ี      โทรศพัท ์    
ที่อยู่ปัจจบุนั             
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   (“ผู้รับมอบอ านาจ”) 
 เป็นผูม้ีอ  านาจด าเนินการแทนขา้พเจา้/บริษัท ในการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล  
เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน                                        หุน้ รวมไปถึงการยื่นเอกสาร ลงนาม แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความ
ในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ช าระค่าจองซือ้ ตลอดจนการกระท าใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการนีแ้ทนขา้พเจา้/บรษิัท จนเสรจ็การ 
 การใดที่ผูร้บัมอบอ านาจ ไดก้ระท าไปภายในขอบเขตแห่งหนงัสือมอบอ านาจฉบบันี ้ผูม้อบอ านาจขอใหส้ตัยาบนัต่อ
การกระท าดังกล่าว และมีผลผูกพนัต่อผูม้อบอ านาจ เสมือนผูม้อบอ านาจไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลกัฐาน
รบัรองหนงัสือฉบบันี ้ผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจต่างไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
 
 
 
ลงชื่อ      ผูม้อบอ านาจ  ลงชื่อ      ผูร้บัมอบอ านาจ 

(  )  (  ) 
 
 
ลงชื่อ      พยาน  ลงชื่อ      พยาน 

(  )  (  ) 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
30 บาท 
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