
 
 
วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 

 
เร่ือง กําหนดเวลาการใช้สทิธิใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (NINE – W1)  
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ตามท่ีบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 (NINE – W1) เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (โดยกําหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 15 มีนาคม 2556) ซึ่งมีกําหนดการใช้สิทธิทกุวนัท่ี 15 ของเดือนธนัวาคมและ
เดือนมิถนุายนของแต่ละปี โดยเร่ิมใช้สิทธิครัง้แรกในวนัท่ี 15 ธันวาคม 2556 และสามารถใช้สิทธิครัง้สดุท้ายได้ในวนัท่ี 11 
กรกฎาคม 2561 นัน้ 
 
 บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 8 
ประจําวนัท่ี 15 มิถนุายน 2560 ดงันี ้

1. วนักําหนดการใช้สทิธิ  : 15 มิถนุายน 2560 
2. วนัท่ีย่ืนความจํานงการใช้สทิธิ         : 8-9, 12-14 มิถนุายน 2560 ระหวา่งเวลา 9.00 - 16.00 น. 
3. ราคาในการใช้สิทธิ                         : 4.00 บาทตอ่หุ้น 
4. อตัราการใช้สทิธิ                             : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามญั 
5. บคุคลและสถานท่ีติดตอ่ในการใช้
สทิธิและรับใบแจ้งความจํานงใช้สิทธิ 

: ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
บริษัท เนชัน่ อนิเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์  จํากดั (มหาชน) 
อาคารอินเตอร์ลงิค์ ทาวเวอร์ ชัน้ 28 ห้องประชมุ A 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี 1858/118-119,121-122,124-130   
ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 โทรศพัท์ 0-2338-3289-92 โทรสาร 0-2338-3904 

6. เอกสารในการย่ืนความจํานงการ
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 
           

: 1) แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญท่ีได้กรอกข้อความถูกต้อง 
ชดัเจน และครบถ้วน แล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ ทัง้นี ้ สามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ท่ี
บริษัทฯ หรือ Download ได้ท่ี www.nine.co.th 

2) ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดง



สิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานง และกรอกแบบคําขอให้ออกใบสําคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกําหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และ Broker 
จะแจ้งกบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือขอถอน
ใบสําคญัแสดงสิทธิ สําหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการซือ้หุ้นท่ีจะย่ืน
กบับริษัทฯ  

3)   หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ  
      (ก)  บคุคลสญัชาติไทย  
             สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนซึง่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมรับรอง สําเนา

ถกูต้อง  
      (ข)  บคุคลท่ีมิใชส่ญัชาติไทย  
             สําเนาหนงัสือเดินทางซึง่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง  
      (ค) นิติบคุคลในประเทศ  
             สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 6 

เดือนก่อนวนัใช้สทิธิ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของ
ผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข)พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง  

       (ง) นิติบคุคลตา่งประเทศ  
             สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และ

หนงัสือรับรองท่ีออก ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย 
Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้ มี
อํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

4)  ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไม่เกินวนัใช้สทิธิ โดยวิธีหนึง่
วิธีใด ดงันี ้ 

      (ก) โอนเงินสดเข้าบญัชีเงินฝากช่ือบญัชี "บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ เพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั 
(มหาชน) สาขาถนนบางนา-ตราดบัญชีออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 333-1-
73584-7 พร้อมนําส่งสําเนาใบฝากเงิน ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการโอน
เงินดงักล่าว ผู้จองซือ้ต้องเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย ในการดําเนินการ
ดงักลา่ว  

 
 
 



(ข) กําหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชําระด้วยเงินโอน 
 โอนด้วยเงินสด: รับจองซือ้ระหว่างวนัท่ี 8-14 มิถุนายน 2560 ตัง้แต่

เวลา 09.00 น.-16.00 น. 
 โอนด้วยเช็ค : รับจองซือ้ระหว่างวนัท่ี 8-9, 12 มิถนุายน 2560 ตัง้แต่

เวลา 09.00 น.-16.00 น.ทัง้นี ้เช็คท่ีใช้โอนต้องลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 
12 มิถุนายน 2560 ซึ่งต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหัก
บญัชีในกรุงเทพฯ ภายใน 1 วนัทําการเทา่นัน้ 

 (ค) กรณีชําระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ 
(ก) สัง่จ่าย  “บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ เพ่ือการจอง

ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ“ โดยต้องลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 10 มิถนุายน 2560 
ซึ่งจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ 
ภายใน 1 วนัทําการเทา่นัน้ 

(ข) กําหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ: รับ
จองซือ้ระหว่างวันท่ี 8-9,12 มิถุนายน 2560 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 
16.00 น. 

ทัง้นี  ้ผู้ถือหุ้ นที่ จองซือ้จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรม-เนียม
ธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจาํนวนเงนิค่าจองซือ้หุ้น 

 
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้นี ้จะเป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขในข้อกําหนด
ว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด 
(มหาชน)  

 
 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
                                                                     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

    นางสาวเนตรนภา ภษิูตตานนท์ 
                                                                                     กรรมการผู้จดัการ 
 
 


