
 
 
 
วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

 
เร่ือง ก าหนดเวลาส าหรับการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NINE – W1) (การใช้สิทธิ

ครัง้สดุท้าย) 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ตามที่บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NINE – W1) จ านวน 85,000,000 หนว่ย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ (โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุพร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัที่ 
14 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 15 มีนาคม 2556) ซึง่มีก าหนดการใช้สิทธิทกุวนัที่ 15 
ของเดือนธันวาคมและเดือนมิถนุายนของแต่ละปี โดยเร่ิมใช้สิทธิครัง้แรกในวนัที่ 15 ธันวาคม 2556 และสามารถใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายได้ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 นัน้ 
 
 บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ NINE – 
W1 ประจ าวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 ซึง่เป็นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ดงันี ้

1. วนัก าหนดการใช้สทิธิ  : 11 กรกฎาคม 2561 
2. วนัท่ียื่นความจ านงการใช้สทิธิ                                   :  25 มิถนุายน - 10 กรกฎาคม 2561 ระหวา่งเวลา 9.00 - 16.00 น. 
3. ราคาในการใช้สทิธิ                                          : 4.00 บาทตอ่หุ้น 
4. อตัราการใช้สทิธิ                                                          : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย : 1 หุ้นสามญั 
5. บคุคลและสถานท่ีตดิตอ่ในการ
ใช้สทิธิและรับใบแจ้งความจ านง
ใช้สทิธิ 

: ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์  จ ากดั (มหาชน) 
อาคารอินเตอร์ลงิค์ ทาวเวอร์ ชัน้ 28  
ที่อยูเ่ลขที่ 1858/121-122,124-128   
ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 โทรศพัท์ 0-2338-3289-92 โทรสาร 0-2338-3904 

6.วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
ขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: 18 มิถนุายน - 11 กรกฎาคม 2561 (21 วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 
 
 



7.ระยะเวลาการหยดุพกัการซือ้
ขายใบส าคญัแสดงสทิธิ (ขึน้
เคร่ืองหมาย SP) 

: 14 มิถนุายน  - 11 กรกฎาคม 2561  

8. เอกสารในการยื่นความจ านง
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 
           

: 1) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัที่ได้กรอกข้อความ
ถกูต้อง ชดัเจน และครบถ้วน แล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ได้แนบแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ
มา ณ ท่ีนี ้หรือ Download ได้ที ่www.nine.co.th 

2) ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่
ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ต้องการใช้สทิธิต้องแจ้งความจ านง และกรอก
แบบค าขอให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยยื่นต่อ
บริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และ Broker จะแจ้งกบับริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อขอถอนใบส าคญั
แสดงสิทธิ ส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการซือ้หุ้นที่จะยื่น
กบับริษัทฯ  

3)   หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ  
      (ก)  บคุคลสญัชาติไทย  
            ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนซึ่งยงัไม่หมดอายุ พร้อมรับรอง 

ส าเนาถกูต้อง  
      (ข)  บคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย  
             ส าเนาหนงัสือเดินทางซึ่งยงัไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนา

ถกูต้อง  
      (ค) นิติบคุคลในประเทศ  
             ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออก

ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง และ
เอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข)
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

       (ง) นิติบคุคลตา่งประเทศ  
             ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ 

ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรองที่ออก ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัใช้
สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ 
(ข) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 



4)  ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความ
จ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไมเ่กิน
วนัใช้สทิธิ โดยวิธีหนึง่วิธีใด ดงันี ้ 

      (ก) โอนเงินสดเข้าบญัชีเงินฝากช่ือบญัชี "บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ เพื่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนบางนา-ตราดบญัชี
ออมทรัพย์ เลขที่บญัชี 333-1-73584-7 พร้อมน าส่งส าเนาใบ
ฝากเงิน ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินดงักลา่ว ผู้จองซือ้
ต้องเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่าย ในการด าเนินการดงักลา่ว  

(ข) ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระด้วยเงินโอน 
 โอนด้วยเงินสด: รับจองซือ้ระหว่างวนัที่ 25 มิถนุายน - 10 

กรกฎาคม 2561 ตัง้แตเ่วลา 09.00 น.-16.00 น. 
 โอนด้วยเช็ค : รับจองซือ้ระหว่างวนัที่ 25 มิถุนายน - 6 

กรกฎาคม 2561 ตัง้แตเ่วลา 09.00 น.-16.00 น.ทัง้นี ้เช็ค
ทีใ่ช้โอนต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561 ซึง่ต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบญัชีในกรุงเทพฯ 
ภายใน 1 วนัท าการเทา่นัน้ 

 (ค) กรณีช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ 
(ก) สัง่จ่าย  “บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ 

เพื่อการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน“ โดยต้องลงวันที่ไม่เกิน
วนัที่ 6 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้
จากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพฯ ภายใน 1 วนัท าการเทา่นัน้ 

(ข) ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟ: รับจองซือ้ระหว่างวนัท่ี 25 มิถนุายน - 6 กรกฎาคม 
2561  ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. – 16.00 น. 

ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรม-

เนียมธนาคาร (ถ้าม)ี ต่างหากจากจ านวนเงนิค่าจองซือ้หุ้น 

 
ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญครัง้นี  ้ จะเป็นไปตามรายละเอียดและ
เง่ือนไขในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบส าคัญแสดง
สิทธิและผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท  เนชั่น 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 



 
                                                                     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

นายพนา จนัทรวิโรจน์ 
                     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 


