หนังสืออแจ้ งการจจัดสรรแลละเอกสารการจองซืซื้อหุ้นสามัมัญเพิม่ ทุน
พร้ อมมใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหหุ้นสามัญของบริ
ญ
ษทั ครั้งที่ 1
ทีออกและเส
อ่
สนอขายให้ห้ แก่ ผู้ถอื หุ้นเดิม
ของ
บริษทั เนชั่น อินเตอร์
น เนชัั่นแนล เอ็ดดู
ด เทนเมนท์ จํากัด (มหาชนน)

วันที่ 5 มิถนุ ายน 2556
เรื่ อง

แจ้ งสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นและเอกสารจองซื ้อสามัญเพิ่มทุนพร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทครัง้ ที่ 1 ที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด (มหาชน)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
3. ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4. ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้ รับจัดสรร
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ของบริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้ มีมติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 85,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 1.00 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ (ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556 และให้
รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 15 มีนาคม 2556) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท พร้ อมทัง้ ให้ จดั สรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวน 85,000,000 หน่วย แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้ รับการจัดสรร ใน
อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาเสนอขาย 0 บาท โดยมีราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท นัน้
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ กําหนดข้ อกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ รวมถึง
รายละเอียดและข้ อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
และ 4
บริ ษัทฯ จึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิของท่านในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจํานวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) และขอแจ้ งกําหนดการจองซื ้อ รวมถึงวิธีการจองซื ้อและรับชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
ดังนี ้

1

กําหนดการจองซือ้ และรั บชําระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1. กําหนดวันจองซือ้ และรั บชําระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ระหว่างวันที่ 2 – 5 และ 8 กรกฎาคม 2556 ในระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น. (รวม 5 วันทําการ)
2. ชื่อผู้ตดิ ต่ อและสถานที่การจองซือ้ และรั บชําระค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ห้ องประชุม A
ที่อยู่ 1858/118-119, 121-122,124-130 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2338-3289-92 โทรสาร 0-2338-3904
3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3.1) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้ รับ
การจัดสรรทังจํ
้ านวนที่จองซื ้อ
3.2) กรณี ผ้ ูถือหุ้นเดิมจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรร จะต้ องแสดงความจํ านงการจองซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิตามใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ โดย
กรณีมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื ้อตามสิทธิ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื ้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้
(1) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือมากกว่าจํานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชําระค่า
จองซื ้อหุ้นดังกล่าวทังหมดทุ
้
กรายตามจํานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
้
(2) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือน้ อยกว่าจํานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ ตามขันตอน
ดังนี ้
(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้ วยจํานวนที่เหลือ จะได้ เป็ นจํานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย
มีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้น ให้ ปัดเศษหุ้นนันทิ
้ ้ง) ทังนี
้ ้ จํานวนหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร
จะไม่เกินจํานวนที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชําระค่าจองซื ้อแล้ ว
(ข) ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ (ก) อยู่อีก ให้ ทําการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายและยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบ โดยจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้ วยจํานวนที่
เหลือ จะได้ เป็ นจํานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิที่จะได้ รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้น
ให้ ปัดเศษหุ้นนันทิ
้ ้ง) ทังนี
้ ้ จํานวนหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อ
และชําระค่าจองซื ้อแล้ ว และให้ ดําเนินการจัดสรรหุ้นให้ ผ้ ูที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ ด้วยวิธีการในข้ อ (ข) นี ้
จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
3.3 กรณีมีห้ นุ เหลือจากการใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะขออนุมตั ิลดทุนจด
ทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ถัดไป
2

4. วิธีการจองซือ้ และรั บชําระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.1) ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1 และข้ อ 2
4.2) เอกสารที่ใช้ ในการจองซื ้อ ประกอบด้ วย
(1) ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อ และใน
กรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตราสําคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
(2) หลักฐานการชําระเงิน ได้ แก่ ใบนําฝากเงินเข้ าบัญชี (Pay-in Slip) หรื อเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ (ที่
สามารถเรี ยกเก็บได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน)
้ พร้ อมทังระบุ
้ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ด้ านหลังของหลักฐานการชําระเงิน
(3) ใบรับรองสิทธิ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือฉบับนี ้
(4) เอกสารประกอบการแสดงตน
(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขที่บัตร
ประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้ าที่มีเลขที่บตั รประชาชน พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง) โดยลายมือชื่อนัน้
จะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ซึ่งทําให้ ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15
มีนาคม 2556 หรื อในใบรั บรองสิทธิ การจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แนบสําเนาเอกสารที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อสกุล เป็ นต้ น พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
(ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
(ค) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซงึ่ ออกไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และ
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว
หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
้ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ และ
(ง) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
หนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้
มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาใบต่าง
ด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ องสําเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทํา หรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื ้อ
ทั ง้ นี ้ ลายมื อ ชื่ อ ในเอกสารประกอบการแสดงตนทุ ก ฉบั บ ต้ อ งตรงกั บ ลายมื อ ชื่ อ ที่ ล งนามใน
เอกสารจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
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(5) หนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทน ซึง่ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจมา
กระทําการแทน) พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(6) สําหรับผู้จองซื ้อที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับ และประสงค์ที่จะรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืนในกรณี ที่ไม่ได้ รับ
การจัดสรรหุ้นในส่วนที่เกินกว่าสิทธิ หรื อได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อเกินสิทธิ โดยวิธีโอน
เงินเข้ าบัญชีอตั โนมัติ (Automatic transfer System: ATS) จะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ าแรกที่
ระบุชื่อบัญชีหรื อสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวันอย่างใดอย่างหนึ่งที่เปิ ดไว้ กับธนาคารที่มีสาขาใน
ประเทศไทย พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
4.3 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดย
มีวิธีการชําระเงิน ดังนี ้
(1) กรณีชําระเป็ นเงินโอน
(ก) ชําระเงินเข้ าบัญชี “บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ เพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน“
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 333-1-73584-7 ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาถนนบางนาตราด
(ข) ฝาก/โอนเงินครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทังกรณี
้
จองซื ้อตามสิทธิ หรื อตํ่ากว่าสิทธิ หรื อเกินกว่าสิทธิ
(ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื ้อหุ้น) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังของหลักฐานใบนําฝากเงินเข้ าบัญชี (Pay-in Slip)
(ง) กําหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชําระด้ วยเงินโอน
้ เวลา 09.00 น. –
 โอนด้ วยเงินสด : รับจองซื ้อระหว่างวันที่ 2 – 5 และ 8 กรกฎาคม 2556 ตังแต่
16.00 น.
 โอนด้ วยเช็ค : รับจองซื ้อระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2556 ตังแต่
้ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ทังนี
้ ้ เช็คที่ใช้ โอนต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ซึ่งจะต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน้
(2) กรณีชําระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ
(ก) สัง่ จ่าย บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ เพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยต้ องลง
วันที่ไม่เกินวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ซึ่งจะต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุ งเทพฯ
ภายใน 1 วันทําการเท่านัน้
(ข) รวมจ่ายเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ จํานวน 1 ฉบับต่อ 1 ใบจอง ทังกรณี
้
จองซื ้อตามสิทธิ หรื อตํ่ากว่า
สิทธิ หรื อเกินกว่าสิทธิ
(ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื ้อหุ้น) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ
(ง) กําหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชําระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ : รับจองซื ้อระหว่างวันที่ 2 – 4
กรกฎาคม 2556 ตังแต่
้ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ จะเป็ นผู้รับภาระค่ าใช้ จ่ายและค่ าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ ามี) ต่ างหากจากจํานวนเงิน
ค่ าจองซือ้ หุ้น
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4.4 ผู้จองซื ้อต้ องนําใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ 4.2 พร้ อมเงินค่าจองซื ้อตามข้ อ 4.3 มา
ยื่นความจํานงขอจองซื ้อและชําระเงินได้ ที่สํานักงานของบริ ษัทฯ ตามสถานที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 2 ภายในระยะเวลาที่
กําหนด ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ ีผ้ ูถือหุ้นประสงค์ จะส่ งใบจองซือ้ หุ้นทางไปรษณีย์ โปรดจัดส่งเอกสารการจองซื ้อต่าง ๆ
ตามข้ อ 4.2 โดยส่ งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนด่ วนพิเศษ (EMS) เท่ านัน้ มายังสํานักงานของ บริ ษัทฯ ตามที่
อยู่ที่ระบุไว้ ในข้ อ 2 ทังนี
้ ้ เอกสารการจองซือ้ จะต้ องถึงบริษัทฯ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม
2556 และเพื่อความสะดวกในการจองซื ้อ กรุ ณาวงเล็บมุมซองว่ า “การจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน”
หากบริษัทฯ ไม่ได้ รับเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นภายในวันและเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นราย
นันสละสิ
้
ทธิในการจองซื ้อหุ้นดังกล่าว โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่น
ที่จองซื ้อเกินสิทธิตอ่ ไป
4.5 บริ ษัทฯ จะนําเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ของผู้จองซื ้อทุกรายเข้ าบัญชีของบริ ษัทฯ เพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะตัด
สิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้จองซื ้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟได้
จากการเรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
4.6 ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื ้อและได้ ชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะยกเลิกการจองซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื ้อหากบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับการเอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญ และ/หรื อ
ค่าจองซื ้อหุ้นตามข้ อ 4.2 และข้ อ 4.3 ภายในเวลาที่กําหนด โดยบริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นรายอื่นที่จองซื ้อเกินสิทธิตอ่ ไป
5. การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นและการคืนเช็คค่ าจองซือ้ หุ้น
ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นหรื อการคืนเช็คค่าจองซื ้อหุ้น บริษัทฯ จะดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
5.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นเกินสิทธิและไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นหรื อได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อ
เกินสิทธิ เนื่องจากมีห้ นุ เหลือไม่พอขาย
บริ ษัทฯ จะคืนเงินตามจํานวนหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วัน นับ
จากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้ รับ
การจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะต้ องชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตราร้ อย
ละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกําหนด
ระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้ มีการชําระคืนตามวิธีการดังกล่าว โดยผู้จองซื ้อสามารถเลือกวิธีการรับ
เงินค่าจองซื ้อคืนด้ วยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี ้
(1) รับเงินโอนเงินเข้ าบัญชีอตั โนมัติ (Automatic transfer System: ATS) โดยต้ องเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรื อบัญชี
กระแสรายวันที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านัน้ และชื่อบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของผู้
จองซื อ้ ที่ ร ะบุใ นใบจองซื อ้ โดยแนบสํ า เนาสมุด บัญ ชี อ อมทรั พ ย์ ห น้ า แรกที่ ร ะบุชื่ อ บัญ ชี หรื อ สํ า เนา
Statement บัญชีกระแสรายวันอย่างใดอย่างหนึง่ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
(2) รับเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ ไม่ว่าในกรณี ใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คค่าจองซื ้อหุ้นคืนทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ใน
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ทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มี
สิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
กรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ ระบุวิธีการรับเงินค่าจองซื ้อคืน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้น
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ โดยส่งเป็ นเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้น
5.2

กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นที่จองซือ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ เนื่ องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซือ้ และ/หรื อไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื ้อหลักทรัพย์
ในกรณีดงั กล่าว ผู้จองซื ้อต้ องติดต่อขอรับเช็คคืนจากบริษัทฯ ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในข้ อ 2 ภายใน 30 วัน นับจากวัน
สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ

6. วิธีการส่ งมอบหลักทรั พย์
ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
6.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ู
ได้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วัน นับจากวันปิ ดการ
จองซื ้อหุ้น ซึ่งในกรณี นี ้ ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื ้ออาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯ ได้ รับ
อนุมตั ิให้ เข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว
6.2

ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริ ษัทฯ จะ
ดําเนินการนําหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” โดย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริ ษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ และออกหลักฐาน
การฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ซึง่ ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อจะสามารถขายหุ้น
ที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัทฯ ทําการซื ้อขายได้
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีข้อ 6.2 นี ้ ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้น
ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ตามข้ อ 6.1 แทน

6.3

ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริ ษัทฯ จะดําเนินการนําหุ้น
ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นเข้ าบัญชีดงั กล่าวในนามของผู้จองซื ้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัทฯ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และหากผู้จองซื ้อต้ องการถอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว สามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม
การถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด
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7. ข้ อมูลสําคัญอื่นๆ
7.1 หากจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับชําระ บริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ ที่จะถือตามจํานวนเงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการจองซือ้ หุ้นเป็ นหลัก แต่ทงั ้ นี ้ จํานวนเงินดังกล่าว
จะต้ องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อได้ รับจัดสรรทังหมด
้
7.2

ในกรณีหากการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิ และ/หรื อหากการสละสิทธิหรื อการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนไม่ครบของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวเกินกว่าร้ อยละ 35
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นต่างด้ าวดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้ าวดังกล่าวอาจไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรร
เพียงบางส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวที่เหลืออยู่ และบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีดงั กล่าวต่อไป

7.3

ผู้ถือหุ้นที่ใช้ สิทธิในการจองซื ้อจะต้ องระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ ด้านหลังใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน) ที่ผ้ ถู ือหุ้นมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้ โอนหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรรเข้ าบัญชีดงั กล่าวให้ ถกู ต้ อง หากระบุบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง จะทํา
ให้ ไม่สามารถโอนหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึง่ บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรื อความ
ล่าช้ าในการติดตามคืนหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการออกใบหุ้น ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ้ แทน ซึ่ง อาจทํ า ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ไม่ส ามารถขายหุ้น ที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ในวันทําการแรกของการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่จองซื ้อ

7.4

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื ้อหุ้น วิธีการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้น หรื อข้ อมูลใดๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับวิธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณี ที่เกิดปั ญหาอุปสรรคหรื อข้ อจํากัดใน
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
การดําเนินงาน ทังนี

7.5

ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้และได้ รับการจัดสรร จะได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทครัง้ ที่ 1
ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

ทังนี
้ ้ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขันตอน
้
และวิธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรื อข้ อมูลเกี่ยวกับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท กรุณาติดต่อสอบถามได้ ที่ ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท โทรศัพท์ 0 -2338 3289-92
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายศิวะพร ชมสุวรรณ
กรรมการผู้อํานวยการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
พร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ ที่ 1
ที่ออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 85,000,000 หุ้น ต่ อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น
โดยจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่กาํ หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ( Record date)
ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2556
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท อัตราส่ วน 1 หุ้นเดิม ต่ อ 1 หุ้นเพิ่มทุนใหม่
โดยผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นของบริษัทครั ง้ ที่ 1 ใน
อัตราส่ วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ อ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1. ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัท
บริ ษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) มีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า Nation
International Edutainment Public Company Limited สํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 เลขที่
1858/123 – 124 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 338 – 3333 โทรสาร (02)
338 – 3334 ต่อ 3292
2. วัน เดือน ปี และครั ง้ ที่ของการประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีมติให้ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน
: หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ วก่ อน : 85,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 85,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
การเพิ่มทุน
หุ้นละ 1.00 บาท
ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระ
: 170,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
แล้ วภายหลังการเพิ่มทุน (ใน
หุ้นละ 1.00 บาท
กรณีท่ มี ีการจองซือ้ หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ ครบทัง้ จํานวน)
วิธีการจัดสรร
: จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ซึง่ มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14
มีนาคม 2556 (และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15
มีนาคม 2556) ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญที่ไม่ได้ รับการจองซื ้อเหลือจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิม บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมที่
ประสงค์จะซื ้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Excess right) ในราคา
เดียวกันกับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรร
ในกรณีที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจํานวนน้ อยกว่าจํานวนที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิม
จองซื ้อเกินสิทธิ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกิน
สิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ดัง กล่า วให้ ดํา เนิ น การไปจนกระทั่ง ไม่มี ห้ ุน สามัญ เพิ่ ม ทุน เหลื อ จากการ
จัดสรร
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จํานวนหุ้นที่จัดสรร
อัตราส่ วน
ราคาเสนอขายต่ อหุ้น

ในกรณีมีห้ นุ เหลือจากการใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ บริษัทฯ จะขออนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ถัดไป
: 85,000,000 หุ้น
: 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
: 4.00 บาท

4. กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกําหนดสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนจํานวนหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และให้
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลง) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556
5. กําหนดวันจองซือ้ และรั บชําระเงินค่ าหุ้นเพิ่มทุน
ระหว่างวันที่ 2 – 5 และ 8 กรกฎาคม 2556 ในระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น.
6. วัตถุประสงค์ การเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนส่ วนที่เพิ่ม
 เพื่อรองรับการซื ้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม รองรับการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และรองรับ
การใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรื อ พนักงาน
 เพื่อใช้ เงินที่ได้ เป็ นเงินลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริ ษัทฯ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
7. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะได้ รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ
 การขยายฐานเงินทุนของบริษัทฯ จะช่วยเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งทางด้ านการเงินของบริษัทฯ อันจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มี
ต้ นทุนการกู้ยืมเงินที่ตํ่าลงในอนาคต
 เป็ นแรงจูงใจแก่พนักงาน รวมทังเป็
้ นการให้ รางวัลและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อย และเป็ นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความสําคัญต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
8. นโยบายเงินปั นผลและสิทธิในการรั บเงินปั นผลของหุ้นส่ วนที่เพิ่มทุน
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษัท)
หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่จําเป็ นและเหมาะสม ทังนี
้ ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ความจําเป็ นและความเหมาะสมภายใต้ เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าวจะต้ อง
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ นี ้มีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงาน เริ่ มตังแต่
้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ รับ
การจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ ว
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ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ จะมีฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ต่อเมื่อบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว และในกรณีที่บริ ษัทฯ มีการจ่ายปั นผล ก็จะมีสิทธิที่จะ
ได้ รับเงินปั นผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
9. รายละเอียดอื่นที่จาํ เป็ นสําหรั บใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ จะได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย
รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิมีดงั นี ้
ประเภท
: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทน
เมนท์ จํากัด (มหาชน)
ชนิด
: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : 85,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย
: เป็ นการจัด สรรใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ที่ จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ใน
อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่
14 มีนาคม 2556 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556
จํานวนหุ้นที่สํารองเพื่อการ : 85,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท) คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นที่
ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยที่ไม่มีห้ นุ
สิทธิ
เหลือจากการออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ จํานวน 170,000,000 หุ้น
อัตราการใช้ สทิ ธิ
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้ สิทธิอาจเปลี่ยนแปลง
ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้ สทิ ธิ
: 4.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็ นร้ อยละ 56.19 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
นํา้ หนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในช่วงระยะเวลา 7 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 1/2556 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึง่ เท่ากับ 9.13 บาท/หุ้น (โดย
ราคาการใช้ สทิ ธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ
: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ทกุ วันที่ 15 ของเดือน
ธันวาคมและเดือนมิถนุ ายนของแต่ละปี (วันกําหนดใช้ สิทธิ) โดยวันกําหนดใช้ สิทธิครัง้
แรกจะตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม 2556 และวันกําหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายจะตรงกับวันที่
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ซึง่ ตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ในกรณีที่วนั ใช้
สิทธิดงั กล่าวตรงกับวันหยุดทําการของบริ ษัทฯ ให้ เลื่อนวันใช้ สิทธิเป็ นวันทําการสุดท้ าย
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ตลาดรองของใบสํ า คั ญ :
แสดงสิทธิ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้ สทิ ธิ

:

นายทะเบียนใบสําคัญแสดง :
สิทธิ

ของบริ ษัทฯ ก่อนวันใช้ สิทธิ โดยระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิจะต้ องไม่น้อย
กว่า 15 วันก่อนวันใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทฯ จะนํ าใบสําคัญแสดงสิทธิ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้เข้ าจดทะเบียน เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ข้ อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NINE-W1) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของ
หนังสือฉบับนี ้
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัทฯ
1. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจในปั จจุบัน
1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“NINE”) และบริษัทย่อย (“กลุม่ บริษัทฯ”) ประกอบ
ธุรกิจสํานักพิมพ์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี ้
1) ธุรกิจสํานักพิมพ์ แบ่งเป็ น 2 ประเภทดังนี ้
ก) สิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชน : กลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิต นําเข้ าและจัดจําหน่ายสิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชน
เพื่อการศึกษา บันเทิง และการเสริ มทักษะผ่านบริ ษัท เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NED”) และบริ ษัท
เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NEE”) ภายใต้ ชื่อสํานักพิมพ์ “เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์” และ “เนชัน่
เอ็กมอนท์” โดยสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
 สิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชนจากประเทศญี่ปนุ่ ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย โดย NED ได้ รับ
ลิขสิทธิ์จากนักเขียนและสํานักพิมพ์ชนนํ
ั ้ า อาทิ Shueisha, Shogakukan, Kodansha, Kadokawa
Shoten และ Futabasha เป็ นต้ น จนถึงปี 2555 NED ได้ รับลิขสิทธิ์ในการพิมพ์และจัดจําหน่ายสิ่งพิมพ์
สําหรับเยาวชน ทังสิ
้ ้นจํานวนมากกว่า 500 เรื่ อง หรื อมากกว่า 4,300 ปก ในรูปแบบดังต่อไปนี ้
- นิตยสารการ์ ตนู รายเดือน “Boom” ซึง่ รวบรวมการ์ ตนู ญี่ปนยอดนิ
ุ่
ยมหลายเรื่ องจากนิตยสารการ์ ตนู
รายสัปดาห์อนั ดับหนึง่ ของญี่ปนคื
ุ่ อ “Shonen Jump” และการ์ ตนู ไทย ไว้ ในเล่มเดียวกัน
- หนังสือการ์ ตนู รวมเล่ม (Comic Collection) และหนังสือการ์ ตนู ในรูปแบบพิเศษ (Limited Edition)
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการรวมเล่มการ์ ตูนที่ลงเป็ นตอนๆ ในนิตยสารการ์ ตูน “Boom” เช่น “นารุ โตะ”
” “Hunter x Hunter” “Sket Dance” “Bakuman” “Enigma” “Blue Exorcist” “อภัยมณีซาก้ า”
- หนังสือการ์ ตนู เรื่ องอื่นๆ ที่ไม่ได้ มาจากนิตยสารการ์ ตูน “Boom” เช่น หนังสือชุด “โดราเอมอน”
“New เครยอนชินจัง” “Slam Dunk ฉบับ Deluxe”
- คอมมิกส์ เอ็ซเซ (Comics Essay) เป็ นหนังสือที่มีร้อยแก้ วผสมผสานกับลายเส้ นการ์ ตนู มีเนื ้อหา
สนุกสนานและให้ แง่คิดที่น่าสนใจ
- หนังสือการ์ ตนู ความรู้ (Edutainment Comics) เป็ นการ์ ตนู สาระบันเทิง แทรกความรู้ ต่างๆ และ
ั ้ าของเกาหลี เช่น “สนุกคิดกับไอน์สไตน์” “ดร.อิ๊กนอเบล”
คําอธิบายเชิงวิชาการ จากสํานักพิมพ์ชนนํ
และการ์ ตนู ที่ได้ รับลิขสิทธิ์จากบริษัทของคนไทย เช่น “เบิร์ดแลนด์ ชุดตามรอยพระราชา”
- หนังสือนิทานภาพ (Story Book) สําหรับเด็กเล็ก เช่น “เชลล์ดอน” จากประเทศไทย “แกะน้ อยสุด
กวนกับหมาป่ าจอมป่ วน” จากประเทศจีน “Canimals” จากประเทศเกาหลี
- หนังสือกิจกรรมเสริ มทักษะ (Activity Book) สําหรับเด็กเล็ก โดยใช้ ตวั การ์ ตนู ที่มีชื่อเสียงที่เด็กชื่น
ชอบ เช่น “เชลล์ดอน” “เบิร์ดแลนด์”
- หนังสือสาระความรู้ สําหรับเยาวชน ซึ่งอาจนําไปใช้ เป็ นหนังสืออ่านนอกเวลา เช่น “ชุด คนดังระดับ
โลก” จากประเทศเกาหลี
 สิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย โดย NEE ได้ รับความ
ไว้ วางใจให้ เป็ นผู้ผลิต นําเข้ า และจําหน่ายสิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชนที่ได้ รับลิขสิทธิ์จากเจ้ าของลิขสิทธิ์
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และสํานักพิมพ์ชนนํ
ั ้ าจากกลุม่ ประเทศแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย อาทิ Walt Disney, Warner
Bros., Simon & Schusters, Nickelodeon ประเทศสหรัฐอเมริ กา Hit Entertainment, Chorion,
Scholastic UK, Egmont UK, Dorling Kindersley ประเทศอังกฤษ, VGS ในเครื อของ EGMONT,
Verlagsgesellschaften ประเทศเยอรมันนี, Larousse ประเทศฝรั่งเศส, Casterman ประเทศเบลเยียม,
Paramon ประเทศสเปน และ Blake Education เป็ นต้ น โดยส่วนใหญ่ผลิตเป็ น 2 ภาษา จนถึงปี 2555
NEE ได้ รับลิขสิทธิ์ ในการพิมพ์และจัดจําหน่ายสิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป
อเมริกา และออสเตรเลีย ทังสิ
้ ้นจํานวนมากกว่า 900 ปก ซึง่ ดําเนินการในรูปแบบดังต่อไปนี ้
- “Disney & Me” นิตยสารรายเดือนสําหรับเด็กอายุ 5-8 ปี จาก Disney ซึง่ ให้ ความรู้ พร้ อมความ
บันเทิงโดยการรวมนิทานภาพและกิจกรรมเสริ มทักษะไว้ ในเล่มเดียวกัน
- หนังสือนิทานภาพ (Story-telling book) ซึง่ ได้ คดั สรรจากนิทานที่ได้ รับความนิยมอย่างกว้ างขวาง
จากทังในและต่
้
างประเทศ เช่น “Finding Nemo” “Mickey & Friends” “Disney Princess”
“Winnie the Pooh” “Scooby-Doo” “Thomas & Friends” “Dora the Explorer” “SpongeBob”
- หนังสือกิจกรรมเสริ มทักษะ (Activity Book) สําหรับเด็กเล็ก ส่วนใหญ่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับตัวการ์ ตนู ที่
เป็ นที่นิยมระดับนานาชาติ เช่น หนังสือกิจกรรมเสริ มทักษะชุด “Mickey & Friends” “Disney
Princess” “Dora the Explorer” และ “Batman”
- หนังสือวรรณกรรมการ์ ตนู เช่น “ชุด Manga Shakespeare” เป็ นต้ น
- หนังสือสารานุกรมสําหรับเยาวชน เช่น “เทคโนโลยีพลิกโลก ” ของ Dorling Kindersley
ั้
้ และความบันเทิง ใน
ข) หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ กลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้ ทงความรู
รูปแบบของหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ภายใต้ ชื่อสํานักพิมพ์ “เนชัน่ บุ๊คส์” และสื่อสิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชน ซึง่ ได้ รับ
ลิข สิท ธิ์ จ ากนักเขี ย นและสํ า นัก พิมพ์ ที่ มีชื่ อ เสี ยงทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ โดยครอบคลุม เนื อ้ หา
หลากหลายแนว ได้ แก่ 1) หมวดบริ หารและจัดการ 2) หมวดนิยายและนวนิยาย 3) หมวดภาษาและการ
เรี ยนรู้ 4) หมวดศาสนา จิตวิทยา และปรัชญา 5) หมวดทัว่ ไป ซึง่ มีกลุม่ ผู้อ่านเป้าหมายหลักเป็ นผู้ใหญ่อายุ
ตังแต่
้ 18 ปี ขึ ้นไป
2) ธุรกิจบริการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิ่งพิมพ์ จากต่ างประเทศ และบริการที่เกี่ยวข้ อง
ณ 31 ธันวาคม 2555 สิ่งพิมพ์ที่บริ ษัทฯ ให้ บริ การมีทงหมด
ั้
150 หัว ประกอบด้ วย หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ภาษาต่างประเทศ เช่น The Wall Street Journal Asia, The Yomiuri Shimbun, Fortune Time, Newsweek
นอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทฯ ยังเป็ นตัวแทนขายสมาชิกและเป็ นตัวแทนขายโฆษณาให้ กบั หนังสือพิมพ์ The Yomiuri
Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย การรับจ้ างพิมพ์โดยไม่มีลิขสิทธิ์ในสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ The Wall
้ บริ การจัดส่งให้ แก่หนังสือพิมพ์และนิตยสารอีก
Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมทังให้
หลายฉบับ โดยการให้ บริ การดังกล่าวของบริ ษัทฯ เป็ นแบบ One Stop Service เพื่อความสะดวกของเจ้ าของ
สิง่ พิมพ์ในการติดต่อประสานงาน และแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้น
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังรับจัดจําหน่ายหนังสือเล่ม ได้ แก่ Veg Haven Guidebooks ซึง่ เป็ นหนังสือไกด์บ๊ คุ แนะนํา
ร้ านอาหารมังสวิรัติ เพื่อตอบสนองลูกค้ ากลุม่ ที่สนใจเรื่ องสุขภาพ อีกทัง้ ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทได้ ขยายผลิตภัณฑ์
ไปยังข้ อมูลประเภทดิจิตอล โดยเป็ นตัวแทนจําหน่ายสมาชิกฐานข้ อมูลออนไลน์ให้ กบั บริ ทานิก้า (Britannica)
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ซึ่ง เป็ นผู้ผ ลิ ต สารานุก รมคุณ ภาพ โดยมี ก ลุ่ม เป้ าหมายเป็ นสถาบัน การศึก ษาระดับ อุด มศึก ษา โรงเรี ย น
นานาชาติ และโรงเรี ยนสองภาษา
3) ธุรกิจดิจิตอล : กลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายแนวที่สอดคล้ องกับ
รสนิยมการอ่านในแต่ละไลฟ์สไตล์ เช่น การบริ หารและการจัดการ ภาษา ศาสนาและปรัชญา นวนิยาย และ
วรรณกรรม การ์ ตนู นิทาน รวมถึงดําเนินธุรกิจการผลิตและจัดจําหน่ายแอพพลิเคชัน่ ในรู ปแบบมัลติมีเดีย
อาทิการสอนทําอาหาร ฝึ กโยคะ และการพัฒนาภาษา
4) ธุรกิจโทรทัศน์ ดาวเทียมสําหรั บเยาวชน : กลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตช่องการ์ ตนู และสาระบันเทิง “KidZone”
สําหรับเยาวชนอายุ 4-12 ปี ซึ่งมีช่องทางการแพร่ ภาพทางเคเบิลทีวี และจานดาวเทียม โดยดําเนินการผ่าน
บริ ษัท เนชัน่ คิดส์ จํากัด
5) ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์ (Character Management) กลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนลิขสิทธิ์ของตัวการ์ ตนู ลิขสิทธิ์
ที่มีชื่อเสียง และได้ รับความนิยมจากต่างประเทศ เพื่อบริหารสิทธิ์ของตัวการ์ ตนู นันๆ
้ ให้ กบั ผู้ผลิตสินค้ าประเภท
ต่างๆ และจัดจําหน่ายภายในประเทศไทย หรื อที่เรี ยกว่าสินค้ าเมอร์ แชนไดส์ นอกจากนี ้ ยังสามารถบริ หารสิทธิ์
ให้ กบั สินค้ าในกลุม่ อุปโภคบริ โภค ในการซื ้อสิทธิ์ตวั การ์ ตนู ไปผลิตสินค้ าพรี เมี่ยม เพื่อใช้ ในกิจกรรมส่งเสริ มการ
ขายของสินค้ านันๆ
้ ได้ อีกด้ วย โดยปั จจุบนั ตัวการ์ ตนู ลิขสิทธิ์ที่บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ์ในการเป็ นตัวแทนบริ หารสิทธิ์
ในตลาดประเทศไทย ได้ แก่ CANIMALS และ YOOHOO AND FRIENDS จากประเทศเกาหลี และASTRO
BOY จากประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ ในปี 2555 ที่ผา่ นมา ทางบริษัทฯ ได้ จดั งานเปิ ดตัว CANIMALS และได้ เซ็นต์สญ
ั ญา
กับผู้ผลิตสินค้ าในหมวดหลักๆ เพื่อซื ้อลิขสิทธิ์จากทางบริษัทฯ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว รวมถึงสิ่งพิมพ์สําหับเด็กของ
บริ ษัทในเครื อเช่นกัน นอกจากนี ้ยังมีการทํากิจกรรมส่งเสริ มการตลาดสําหรับตัวการ์ ตนู ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
อาทิเช่น การฉายการ์ ตูนแอนนิเมชั่น CANIMALS ทางช่อง KidZone, จัดกิจกรรมเปิ ดตัวแอพพลิเคชั่นบน
เฟชบุ๊คของ CANIMALS (CANTASIA) เพื่อต้ องการเผยแพร่ตวั การ์ ตนู ให้ เข้ าถึงกลุม่ คนได้ มากขึ ้น, การเริ่ มจัด
จําหน่ายสติกเกอร์ ลาย CANIMALS ที่ใช้ ในโปรแกรมสนทนาทางโทรศัพท์ “LINE” เป็ นต้ น
โครงสร้ างรายได้ จากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2553 – 2555 เป็ นดังนี ้
รายได้ จากกลุ่มธุรกิจ
(หน่ วย : ล้ านบาท)
1. ธุรกิจสํานักพิมพ์
1.1 การผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
1.2 การผลิตและจําหน่ายสิง่ พิมพ์สําหรับเยาวชน
2. ธุรกิจตัวแทนจําหน่ายสิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศและ
บริการที่เกี่ยวข้ อง *
3. ธุรกิจจําหน่ายสินค้ าและบริการทางอินเตอร์ เน็ต
4. รายได้ อื่น**
รายได้ รวม

2553
จํานวน
%

2554
จํานวน
%

2555
จํานวน
%

57.94
134.18

19.99
46.31

62.73
132.68

21.14
44.72

74.98
175.36

21.13
49.42

91.75
5.87
289.74

31.67
2.03
100.00

89.34
3.83
8.11
296.69

30.12
1.29
2.73
100.00

84.24
4.97
15.30
354.85

23.74
1.40
4.31
100.00

หมายเหตุ: *รวมรายได้ จากค่าจ้ างพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าบริ การจากการเป็ นตัวแทนขายโฆษณาในสิ่งพิมพ์ตา่ งประเทศ
**รายได้ อื่นๆ ได้ แก่ รายได้ คา่ บริ การส่วนกลาง ค่าบริ การอื่นๆ รวมทังรายได้
้
จากการขายเศษซาก ดอกเบี ้ยรับ และอื่นๆ
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1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
1) ธุรกิจสํานั กพิมพ์ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (The Publishers and
Booksellers Association of Thailand : “PUBAT”) ระบุว่า ปี 2555 ตลาดหนังสือโดยภาพรวมมีมลู ค่า
ประมาณ 22,600 ล้ านบาท ขยายตัวประมาณร้ อยละ 5 – 6 เมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องมาจากการฟื น้ ตัวของ
ธุรกิจสํานักพิมพ์ภายหลังภาวะหยุดชะงักของธุรกิจจากเหตุการณ์อทุ กภัยในช่วงปลายปี 2554 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงต้ นปี 2555 ซึ่งมี มูลค่าการจํ าหน่ายหนังสือในระดับสูง สังเกตได้ จากจํ านวนผู้เข้ าร่ วมงานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติครัง้ ที่ 40 ซึง่ จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายน 2555 ที่พบว่า มีจํานวนมากถึง 1.7
ล้ านคน และมีรายได้ การจําหน่ายหนังสือภายในงานรวมมากกว่า 400 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ในปี 2555 และต่อเนื่องถึงปี 2556 PUBAT ระบุว่า การแข่งขันของอุตสาหกรรมหนังสือมีแนวโน้ มสูงขึ ้น
้ านักพิมพ์ใหม่ขนาดเล็กเกิดขึ ้นจํานวนมาก (ขณะเดียวกันก็มีสํานักพิมพ์ขนาดเล็กเลิก
เนื่องจากมีการก่อตังสํ
กิจการเช่นกัน) โดยนักเขียนมีแนวโน้ มจัดตังสํ
้ านักพิมพ์เป็ นของตนเองมากขึ ้น และใช้ สื่อออนไลน์เป็ นช่องทาง
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดจําหน่ายหนังสือผ่านอินเทอร์ เน็ตด้ วยการส่งหนังสือตรงถึงผู้อ่าน ขณะที่
ผู้อ่านมีแนวโน้ มที่จะติดตามนักเขียนที่ตนเองชื่นชอบ ส่งผลให้ นกั เขียนมีการพึ่งพิงสํานักพิมพ์หรื อบริ ษัทผู้จดั
จําหน่ายลดลง อย่างไรก็ดี ตลาดหนังสือส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นของสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ โดยแต่ละสํานักพิมพ์ต่าง
กําหนดกลยุทธ์ ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายหนังสือ เช่น การจัดทํารู ปเล่มที่น่าสนใจ การออกแบบหน้ าปกให้ โดดเด่น
กว่าคู่แข่งเมื่อวางบนชันหนั
้ งสือ การเพิ่มของแจกของแถมที่ดงึ ดูดใจกลุ่มเป้าหมาย การเฟ้นหานักเขียนที่ได้ รับ
ความนิยม การทําประชาสัมพันธ์ รวมถึงรายการส่งเสริ มการขายต่างๆ ทังกั
้ บร้ านหนังสือและผู้อ่าน อีกทัง้ การ
เพิ่มเครื อข่ายในการกระจายหนังสือเพื่อไปจัดจําหน่ายยังแหล่งใหม่ๆ และการคัดเลือกผู้จดั จําหน่ายที่เหมาะสม
กับสินค้ าแต่ละประเภท ซึง่ การดําเนินกลยุทธ์ต่างๆ ที่กล่าวมานี ้ สํานักพิมพ์ขนาดใหญ่จะมีความได้ เปรี ยบกว่า
สํานักพิมพ์ขนาดเล็ก เนื่องจากมีอํานาจในการต่อรองมากกว่า
ในปี 2556 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ในส่วนแบบเรี ยน คู่มือ หนังสือวิชาการยังคงมีการสัง่ ซื ้ออย่างสมํ่าเสมอแต่ในปริ มาณ
คงที่และไม่สามารถเพิ่มราคาขายได้ เนื่องจากข้ อจํากัดด้ านงบประมาณ ขณะที่หนังสือเล่ม ผู้ประกอบการมี
ต้ นทุนการผลิตเพิ่มขึ ้น ทังด้
้ านกระดาษ ค่าจ้ างแรงงาน ค่าขนส่ง ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการจําเป็ นต้ องปรับขึ ้นราคา
จําหน่ายหนังสือบางส่วนและแบกรับต้ นทุนบางส่วนไว้ เอง เพื่อมิให้ กระทบต่อกําลังซือ้ หนังสือของผู้บริ โภค
อย่างไรก็ดี จากแนวโน้ มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
คาดการณ์วา่ จะอยูท่ ี่ร้อยละ 4.9 ประกอบกับมาตรการสนับสนุนการอ่านจากภาครัฐ เช่น
 การรณรงค์และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริ มให้ ประชาชนสนใจและรักการอ่าน เพื่อรองรับให้ กรุงเทพฯ
เป็ นเมืองหนังสือโลกในปี 2556 ตามพันธกิจที่มีตอ่ ยูเนสโก อาทิ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ด้ วยหนังสือเล่มแรก การส่งเสริ มพัฒนาการเด็กผ่านการอ่าน ตลอดจนการสร้ างเสริ มวัฒนธรรมการอ่าน
โดยการเปิ ดห้ องสมุดเฉพาะ ได้ แก่ ห้ องสมุดวรรณกรรมและการท่องเที่ยว ห้ องสมุดการ์ ตนู
 การจัดการประชุมผู้จดั พิมพ์โลกประจําปี 2557 (The International Publishers Association Congress
2014) ขึ ้นที่ประเทศไทย
 มาตรการทางภาษี เกี่ยวกับการลดหย่อนค่าใช้ จ่ายจากการบริ จาคหนังสือเพื่อส่งเสริ มการอ่าน ที่มีผลบังคับ
ใช้ ในปี 2554
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 การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการอ่านของสํานักพิมพ์ และการขยายสาขาของร้ านหนังสือ
PUBAT คาดการณ์วา่ ด้ วยปั จจัยข้ างต้ น จะทําให้ ธุรกิจหนังสือในปี 2556 มีการอัตราการเติบโตไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 7 หรื อคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 24,200 ล้ านบาท
2) ธุรกิจบริการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิ่งพิมพ์ จากต่ างประเทศ และบริ การที่เกี่ยวข้ อง : ยอดการจําหน่าย
สิ่งพิมพ์จากต่างประเทศรวมถึงฐานข้ อมูลออนไลน์มีความสัมพันธ์ กับการเติบโตของกลุ่มลูกค้ าของสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศ ซึง่ สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 กลุม่ หลัก ได้ แก่
ก) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยข้ อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดว่าปี 2555 มีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เข้ ามาในประเทศไทยจํานวน 21.6 ล้ านคน ซึง่ เพิ่มขึ ้น 2.5 ล้ านคนจากปี 2554 โดยมีอตั ราเติบโต
ที่ร้อยละ 13
ข) ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย โดยข้ อมูลสํานักตรวจคนเข้ าเมือง พบว่าในปี 2555 ชาวต่างชาติที่อาศัย
ชั่ว คราวในประเทศไทยซึ่ง รวมถึง ผู้มีถิ่น ที่ อ ยู่ใ นประเทศไทย ผู้ที่ เข้ า มาประกอบธุร กิ จ นักการทูต และ
ข้ าราชการ เป็ นต้ น มีจํานวนรวมประมาณ 2.37 ล้ านคน เพิ่มขึ ้น 0.45 ล้ านคน หรื อร้ อยละ 24 จากปี 2554
ค) คนไทยที่สนใจสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ ประกอบด้ วย กลุม่ วัยทํางานและนักธุรกิจ นักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ขึ ้นไป ซึง่ กลุม่ นี ้มีแนวโน้ มเติบโตขึ ้นเรื่ อยๆ
ง) สถาบันการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วไปเริ่ มมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการซือ้
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น รวมถึงการสมัครใช้ ฐานข้ อมูลเพื่อการสืบค้ นในสาขาวิชาต่างๆ ซึง่ ปั จจุบนั มี
จํานวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดรัฐและเอกชน ทังสิ
้ ้น 146 แห่ง ขณะที่โรงเรี ยนนานาชาติได้
มีการนําเทคโนโลยีกระดานอัจฉริ ยะ (Smart Board) มาใช้ ในห้ องเรี ยน ซึง่ ทําให้ ความต้ องการดิจิตอลคอน
เทนท์ที่ใช้ งานบนกระดานอัจฉริยะมีมากขึ ้นตามไปด้ วย
3) ธุรกิจดิจิตอล : ปั จจุบนั สํานักพิมพ์ ร้ านหนังสือและผู้ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยี เช่น บริ ษัทผู้ให้ บริ การระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตา่ งๆ ยังอยูร่ ะหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อทดลองตลาด โดยหนังสือที่จดั ทํา
และจําหน่ายในรู ปสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) มีจํานวนเพียงร้ อยละ 0.01 PUBAT จึงคาดการณ์ว่า
ในช่วงเริ่มต้ น E – Book จะเป็ นทางเลือกด้ านสื่อในการอ่าน และไม่สามารถเข้ ามามีบทบาทหรื อทดแทนหนังสือ
เล่มได้ อย่างมีนยั สําคัญภายใน 5 ปี ข้ างหน้ านี ้ อย่างไรก็ดี ในอนาคตธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทยมีแนวโน้ มเติบโตสูงมากขึน้ ด้ วยปั จจัยสนับสนุนทัง้ จากพฤติกรรมของผู้บริ โภค การพัฒนาอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีของบริ ษัทผู้ให้ บริ การ และการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายของร้ านหนังสือและสํานักพิมพ์ ซึ่งทําให้
ผู้บริโภคสามารถเข้ าถึงสิง่ พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ สะดวกสบายและมีความหลากหลายมากกว่าเดิม
4) ธุรกิจโทรทัศน์ ดาวเทียมสําหรั บเยาวชน : ข้ อมูลจากบริ ษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด
(“Nielsen”) บริ ษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จํากัด (Intensive Watch) และสมาคมโฆษณาดิจิทลั แห่งประเทศไทย
พบว่า ปี 2555 มูลค่าโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ (ฟรี ทีวี) มีมลู ค่า 68,105 ล้ านบาท หรื อเติบโตร้ อยละ 9 จากปี
2554 ขณะที่มลู ค่าโฆษณาผ่านเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม มีมลู ค่า 9,653 ล้ านบาท หรื อเติบโตร้ อยละ29 จากปี
2554 ขณะที่สื่อโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอล มีมลู ค่า 3,000 ล้ านบาท หรื อเติบโตร้ อยละ 36 จากปี 2554
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สําหรับปี 2556 สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมโฆษณาจะเติบโต
ประมาณร้ อยละ 10 หรื อมีมูลค่า 1.49 แสนล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2555 ที่มีมลู ค่า 1.35 แสนล้ านบาท โดย
สัดส่วนการใช้ งบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ แบ่งเป็ น ฟรี ทีวี ร้ อยละ 52 หนังสือพิมพ์ ร้ อยละ 14 เคเบิลทีวีและทีวี
ดาวเทียม ร้ อยละ 8 สื่อในโรงภาพยนตร์ ร้ อยละ 6 สื่อวิทยุ ร้ อยละ 5 และสื่ออื่นที่เหลือ ได้ แก่ สื่อนิตยสาร สื่อ
ป้ายโฆษณา สื่อในร้ านค้ า สื่อเคลื่อนที่ และสื่ออินเทอร์ เน็ต มีสดั ส่วนร้ อยละ 3 ของมูลค่าตลาดโฆษณา โดยฟรี
ทีวียงั คงเป็ นสื่อหลักในการใช้ งบโฆษณา เนื่องจากเป็ นสื่อที่เข้ าถึงครัวเรื อนไทยกว่าร้ อยละ 98 ของครัวเรื อน
ทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฟรี ทีวีมีข้อจํากัดด้ านเวลาโฆษณาที่กําหนดไว้ 12 นาทีต่อชัว่ โมง ทําให้ พื ้นที่
โฆษณาในช่วงเวลาไพร์ มไทม์ไม่เพียงพอกับความต้ องการของลูกค้ า จึงเป็ นโอกาสให้ งบโฆษณากระจายไปยัง
สื่อใกล้ เคียง โดยเฉพาะช่องทีวีดาวเทียมที่ได้ รับความนิยมจากผู้ชมเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้ อมูลจาก Nielsen
และสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) พบว่า ในปี 2553 - 2555 มีครัวเรื อนรับชมช่องรายการโทรทัศน์
ผ่านเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมร้ อยละ 45 ร้ อยละ 50 และ ร้ อยละ 64 ตามลําดับ และคาดการณ์ ว่าในปี 2556
จะมีอตั ราร้ อยละ 78 ของ 22 ล้ านครัวเรื อนทัว่ ประเทศไทย จากแนวโน้ มดังกล่าว คาดการณ์วา่ ในปี 2556 มูลค่า
โฆษณาผ่านเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมจะเติบโตร้ อยละ 27 จากปี 2555 มาอยู่ที่ 12,216 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 8 ของมูลค่าตลาดโฆษณา
5) ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์ : ปั จจุบนั มูลค่ารวมของตลาดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยมีมลู ค่าสูงถึงหมื่นล้ านบาท โดย
คาร์ แรคเตอร์ การ์ ตนู ที่ได้ รับความนิยมในประเทศไทยในปั จจุบนั ส่วนใหญ่มาจากบริ ษัทผู้ผลิตการ์ ตนู รายใหญ่
ของสหรัฐอเมริ กาและญี่ ปนุ่ เช่น วอลต์ ดิสนีย์, วอร์ เนอร์ บรอส, มาร์ เวล, ซานริ โอ้ , โดราเอมอน, ดราก้ อนบอล,
อุลตร้ าแมน, อาราเล่ โดยการ์ ตนู ดังกล่าวได้ รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริ ษัทฯ เจ้ าของลิขสิทธิ์การ์ ตนู
ดังกล่าวได้ มีการพัฒนากราฟิ กอาร์ ตเวิร์กของตัวการ์ ตูนเหล่านันให้
้ มีความทันสมัย หลากหลาย สอดรับกับทุก
กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยอยู่เสมอ นอกจากนี ้ พบว่า มีบริ ษัทผู้ผลิตการ์ ตนู ของไทยเริ่ มเข้ ามาดําเนินธุรกิจลิขสิทธิ์
คาร์ แรคเตอร์ การ์ ตนู เพิ่มมากขึ ้น เช่น ก้ านกล้ วย, ปั งปอนด์, เชลล์ดอน, เบิร์ดแลนด์ และบลัดดี ้ บันนี อีกทัง้ ในปี ที่
ผ่านมา ยังมีคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตนู จากเกมส์แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ เช่น Angry Birds, Plants VS
Zombies ที่ขยายฐานลูกค้ าจากผู้ที่ใช้ โทรศัพท์มือถือไปสู่กลุ่มผู้บริ โภคทัว่ ไป ด้ วยการนําคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตนู
ดังกล่าวไปผลิตเป็ นสินค้ า ส่งผลให้ ธุรกิจการบริ หารลิขสิทธิ์ ในประเทศไทยมีการแข่งขันที่สงู มากขึ ้น อย่างไรก็ดี
หากเจ้ าของลิขสิทธิ์การ์ ตนู มีการทําการตลาดที่ชดั เจน ร่ วมกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การ์ ตนู อย่างต่อเนื่อง
และสมํ่าเสมอ ย่อมช่วยสนับสนุนให้ คาร์ แรคเตอร์ การ์ ตนู นันเป็
้ นที่ร้ ูจกั และเพิ่มความนิยมมากขึ ้นในหมูผ่ ้ บู ริโภค
ภาวะการแข่ งขัน
ธุรกิจ
1) ธุรกิจสํานักพิมพ์
 สิง่ พิมพ์สําหรับเยาวชน

 หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์

คู่แข่ ง
สํานักพิมพ์วิบลู ย์กิจ สํานักพิมพ์สยามอินเตอร์ คอมิกส์ สํานักพิมพ์บรู พัฒน์
และสํานักพิมพ์บงกช พับลิชชิ่ง ซึง่ สํานักพิมพ์ดงั กล่าวผลิตและจัดจําหน่าย
หนังสือการ์ ตูนจากประเทศญี่ ปุ่นเป็ นส่วนใหญ่ และไม่มีร้านหนังสือเป็ น
ของตนเอง ยกเว้ นสํานักพิมพ์สยามอินเตอร์ คอมิกส์
 สํานักพิมพ์ที่ไม่มีร้านหนังสือเป็ นของตนเอง เช่น สํานักพิมพ์สขุ ภาพใจ
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ธุรกิจ

คู่แข่ ง
และสํานักพิมพ์เอ็กซเปอร์ เน็ทบุ๊คส์
 สํานักพิมพ์ที่มีร้านหนังสือของตนเอง เช่น บมจ.ซีเอ็ดยูเคชัน่ สํานักพิมพ์
ในเครื อ บมจ.อมรินทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง และสํานักพิมพ์นานมีบ๊ คุ ส์
2) ธุรกิจบริการเป็ นตัวแทนจําหน่าย  ร้ านหนัง สือขนาดใหญ่ ที่ มีหลายสาขา เช่น บริ ษัท เอเซียบุ๊คส์ จํ ากัด
สิง่ พิมพ์จากต่างประเทศ
และร้ านหนังสือรายย่อยทัว่ ไป
สําหรับคู่แข่งประเภทตัวแทนจําหน่ายแบบสมาชิก ได้ แก่ บริ ษัท แมกกาซีน
อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จํากัด
(มหาชน) และกลุม่ บริษัท นิวสเปเปอร์ ไดเร็คท์ จํากัด
3) ธุรกิจดิจิตอล
สํา นักพิมพ์ ร้ านหนัง สื อ และผู้ใ ห้ บ ริ การด้ านเทคโนโลยี ซึ่ง มี การพัฒ นา
สิง่ พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีลกั ษณะผลิตภัณฑ์คล้ ายคลึงกับกลุม่ บริษัทฯ
4) ธุ รกิ จ โทรทัศน์ ด าวเที ยมสํ า หรั บ ช่อง Cartoon Club ช่อง Gang Cartoon ช่อง Channel 6
เยาวชน
5) ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์
บริ ษั ท ตั ว แทนบริ ห ารลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อ เจ้ าของลิ ข สิ ท ธิ์ ตั ว การ์ ตู น ทั ง้ จาก
ต่างประเทศและในประเทศไทย เช่น บริ ษัท ฟั น ตาร์ แรคเตอร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จํ า กัด (ตัว แทนบริ ห ารลิ ข สิ ท ธิ์ ข องกลุ่ม ตัว การ์ ตูน
จากดิสนี ย์และมาร์ เวลล์) บริ ษัท แปซิฟิ กไลเซ่นซิ่ง (ประเทศไทย) จํ ากัด
(ตัวแทนบริ หารลิขสิทธิ์ของ Angry Bird และกลุม่ ตัวการ์ ตนู วอร์ เนอร์ และดี
ซี) บริ ษัท แอนนิเมชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํ ากัด (ตัวแทน
บริ หารลิขสิทธิ์โดราเอมอน และLINE) บริ ษัท เชลฮัท เอ็นเทอร์ เทนเม้ นท์
จํากัด (ผู้ผลิตและเจ้ าของลิขสิทธิ์ตวั การ์ ตนู เชลดอน และเบริด์แลนด์)
1.3 การผลิต การตลาด และการจําหน่ าย
1) ธุรกิจสํานักพิมพ์
การผลิต : การผลิตสิง่ พิมพ์ประเภทหนังสือ มีขนตอนโดยสรุ
ั้
ปดังนี ้
ก) การคัดสรรสื่อสิ่งพิมพ์ กลุม่ บริ ษัทฯ จะทําการคัดเลือกสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมในการผลิตและจัดจําหน่ายจาก
แหล่งต่างๆ เช่น งานเทศกาลหนังสือในต่างประเทศ การสํารวจตลาดกลุม่ ผู้อ่านเป้าหมาย โดยมีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาคัดเลือกสิ่งพิมพ์เบื ้องต้ น ได้ แก่ 1.มีรูปแบบและเนื ้อหาที่คาดว่าน่าจะตรงกับความต้ องการ
และได้ รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากกลุม่ ผู้อ่านเป้าหมาย 2.ไม่มีเนื ้อหาที่แสดงความรุนแรงและยัว่ ยุทาง
เพศ และ 3. มีต้นทุนในการซื ้อลิขสิทธิ์ที่เหมาะสม และสามารถขายได้ ในราคาที่กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถทํา
กําไรจากการผลิตและจัดจําหน่ายสิง่ พิมพ์นนได้
ั้
ข) ติดต่อ เจรจา และทําสัญญาซื ้อลิขสิทธิ์ ภายหลังจากที่ได้ คดั สรรสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมแล้ ว กลุ่มบริ ษัทฯ จะ
ดําเนิน การติดต่อเจรจาราคาและเงื่อนไขในการซื ้อลิขสิทธิ์กบั นักเขียนหรื อสํานักพิมพ์ผ้ เู ป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์
ค) การจัด เตรี ย มต้ น ฉบับ ในกรณี เ ป็ นสิ่ง พิ มพ์ ต่า งประเทศ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จะดํ า เนิ น การแปลเป็ นต้ น ฉบับ
ภาษาไทยจากนัน้ ดําเนินการจัดเรี ยงภาพและรูปเล่มให้ เหมาะสม สวยงาม
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ง)

การจัดเตรี ยมการพิมพ์ ซึ่งมีขนตอนประกอบด้
ั้
วย การสัง่ ซื ้อกระดาษ จัดหาโรงพิมพ์ และการพิมพ์ทดสอบ
เพื่อจัดส่งต้ นแบบของสิง่ พิมพ์ให้ แก่เจ้ าของลิขสิทธิ์เพื่อขออนุมตั ิก่อนดําเนินการจัดพิมพ์หรื อจัดจําหน่าย
จ) การพิมพ์และจัดส่ง กลุม่ บริ ษัทฯ จะจัดส่งไฟล์ต้นฉบับให้ แก่โรงพิมพ์เพื่อดําเนินการพิมพ์ ซึง่ เมื่อพิมพ์แล้ ว
เสร็จ จะจัดเก็บสิง่ พิมพ์ที่คลังสินค้ าของกลุม่ บริษัทฯ เพื่อเตรี ยมจัดส่งให้ ลกู ค้ าต่อไป
การตลาด : กลุม่ บริษัทฯ มีกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขันสําหรับธุรกิจสํานักพิมพ์ ดังนี ้
ก) การคัดเลือกเนื อ้ หาสิ่งพิมพ์ ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม ทันสมัย และสามารถตอบสนองต่อต่อความ
ต้ องการของผู้อา่ นแต่ละกลุม่ อีกทัง้ สามารถสร้ างความแตกต่างจากสินค้ าที่มีอยูห่ ลากหลายในตลาด
ข) การบริ หารช่องทางการจัดจําหน่ายให้ ตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริ โภคและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และ
การบริหารสินค้ าคงคลังให้ อยูใ่ นระดับเหมาะสม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน
ค) การแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งทางธุรกิจ เช่น สํานักพิมพ์ ที่เป็ นเจ้ าของ
ลิขสิทธิ์สงิ่ พิมพ์ชนนํ
ั ้ าในต่างประเทศ
ง) การตังราคาจํ
้
าหน่ายหนังสือที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับสํานักพิมพ์อื่นๆ ในตลาด รวมทังการจั
้
ด
กิจกรรมส่งเสริ มการขายในรู ปแบบต่างๆ เพื่อจูงใจในการซื ้อหนังสือและประชาสัมพันธ์ ให้ สินค้ าของกลุ่ม
บริษัทฯ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่หลาย เช่น การให้ สว่ นลด การจัดโครงการประกวดนักเขียนสมัครเล่น
จ) การขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปยังช่องทางใหม่ๆ เช่น การจําหน่ายผ่านเว็บไซต์ ซึง่ เป็ นการจัดจําหน่าย
ที่ มีต้นทุนตํ่ าและเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ รวดเร็ ว และการจํ าหน่ายผ่านศูนย์ บริ การการขายสมาชิ ก
(Subscription Center) โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์ของบริ ษัทฯ และพันธมิตรทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
เพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ อู า่ น เป็ นต้ น
การจัดจําหน่าย : ช่องทางการจัดจําหน่ายของสําหรับธุรกิจสํานักพิมพ์ มีดงั นี ้
ก) การจัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจัดจําหน่าย ได้ แก่ ร้ านหนังสือและแผงหนังสือทัว่ ไป เช่น ร้ านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค
เซ็นเตอร์ ร้ านดับเบิลเอบุ๊ค ทาวเวอร์ ร้ านบุ๊คสไมล์ ร้ านสะดวกซื ้อ 7-11 เป็ นต้ น
ข) การจําหน่ายตรงแก่ผ้ อู ่านโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การบอกรับสมาชิก งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
เว็บไซต์สํานักพิมพ์เนชัน่ บุ๊คส์ (www.nationbook.com) เป็ นต้ น
ค) การจําหน่ายตรงแก่สถาบันหรื อองค์กรต่างๆ ที่มียอดสัง่ ซื ้อจํานวนมาก เช่น โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย บริ ษัท
เอกชน หน่วยงานราชการ เป็ นต้ น
2) ธุรกิจบริการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิ่งพิมพ์ จากต่ างประเทศ และบริการที่เกี่ยวข้ อง
การจัดหาสินค้ าและบริการ
ปั จจุบนั สํานักพิมพ์เจ้ าของหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ได้ ว่าจ้ าง
บริ ษัทฯ ให้ ดําเนินการจัดพิมพ์และกระจายหนังสือพิมพ์ตามช่องทางการจําหน่ายของบริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้
ว่าจ้ างบริ ษัทในกลุ่มเนชัน่ ได้ แก่ บริ ษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผู้พิมพ์ และ บริ ษัท เอ็นเอ็มแอล
จํากัด เป็ นผู้กระจายหนังสือให้ สําหรับนิตยสารต่างประเทศนัน้ สํานักพิมพ์เจ้ าของสิ่งพิมพ์จะผลิตในต่างประเทศ
และว่าจ้ างให้ บริษัทฯ จัดส่งให้ แก่ลกู ค้ า
การตลาด : กลุม่ บริ ษัทฯ มีกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี ้
ก) ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปยังช่องทางใหม่ๆ เช่น การจําหน่ายผ่านเว็บไซต์ ซึง่ เป็ นการจัดจําหน่ายที่มี
ต้ นทุนตํ่าและเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ รวดเร็ว และการจําหน่ายผ่านศูนย์บริ การการขายสมาชิก (Subscription
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Center) โดยรวบรวมสิง่ พิมพ์ของบริษัทฯ และพันธมิตรทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ อู า่ น เป็ นต้ น
ข) เพิ่มการเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายสิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศหัวใหม่ โดยมุง่ เน้ นสิง่ พิมพ์ด้านธุรกิจ รวมทังเพิ
้ ่มความ
หลากหลายของสิง่ พิมพ์ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้อา่ นทุกกลุม่
ค) มุ่งเน้ นการติดต่อและสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ร้ านหนังสือขนาดใหญ่ เนื่องจากมีสาขามาก จึงสามารถเข้ า
ถึงกลุม่ ลูกค้ าได้ กว้ างขวาง
ง) เพิ่ มจํ า นวนกลุ่มลูก ค้ า ประเภทสมาชิ ก สํา หรั บ บุค คลทั่ว ไป (Subscription) บริ ษั ท ฯ มี ก ารจัดกิ จ กรรม
การตลาดต่างๆ เช่น การให้ ส่วนลดแก่สมาชิกในราคาที่ตํ่ากว่าราคาหน้ าปก หรื อตํ่ากว่าราคาที่จําหน่าย ณ
แผงหนังสือ การมอบของสมนาคุณเมื่อสมัครเป็ นสมาชิกสิ่งพิมพ์กบั บริ ษัทฯ และสําหรับสมาชิกแก่โรงแรม
องค์กรทัว่ ไป (Bulk) บริ ษัทฯ มีทีมการขายที่ติดต่อกับสายการบิน โรงแรม สถาบันการศึกษา และ องค์กร
อื่นๆ โดยตรงเพื่อชักชวนให้ องค์กรเหล่านันซื
้ ้อสิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศแบบ Bulk จากบริษัทฯ
การจัดจําหน่าย : ช่องทางการจัดจําหน่ายสิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศของบริษัทฯ มีความแตกต่างกันขึ ้นอยูก่ บั สัญญา
การเป็ นตัวแทนจําหน่ายของแต่ละสิง่ พิมพ์ ซึง่ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
ก) ร้ านหนังสือ และแผงหนังสือ (Newsstand): บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายกระจายสิ่งพิมพ์ไปที่ร้านหนังสือ
และแผงหนังสือให้ แก่ผ้ ผู ลิตสิง่ พิมพ์เพียงรายเดียวในประเทศไทย (Exclusive)
ข) สมาชิก: บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนในการบอกรับสมาชิกสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาการเป็ นสมาชิกมีทงั ้
รายเดือนและรายปี และสิง่ พิมพ์จะถูกจัดส่งถึงสถานที่ที่ผ้ เู ป็ นสมาชิกระบุไว้ โดยผู้จดั ส่งที่บริ ษัทฯ หรื อผู้ผลิต
สิง่ พิมพ์เป็ นผู้จ้าง สําหรับสมาชิกฐานข้ อมูลออนไลน์จะเป็ นการสมัครแบบรายปี ในนามสถาบันการศึกษา
ค) Bulk: บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศจํานวนมากให้ แก่ผ้ ซู ื ้อเพียงรายเดียว เช่น โรงแรม
สายการบิน และองค์ กรต่างๆ เป็ นต้ น โดยสํานักพิมพ์ เจ้ าของสิ่งพิมพ์ต่างประเทศนัน้ ๆ จะเป็ นผู้กําหนด
ลักษณะการจําหน่ายและจํานวนเล่มที่จําหน่ายในแบบ Bulk ที่แตกต่างกันไป
3) ธุรกิจดิจติ อล
การผลิต : บริ ษัทฯ คัดเลือกสิ่งพิมพ์หรื อกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาเป็ นสินค้ าหรื อบริ การในรูปแบบ E – book หรื อ
Application ในรู ปแบบมัลติมีเดีย จากนัน้ จะดําเนินการพัฒนาเนื ้อหาและรู ปแบบการนําเสนอให้ สอดรับกับ
ระบบหรื อเทคโนโลยีของสื่อรูปแบบใหม่ต่างๆ ก่อนเผยแพร่หรื อจําหน่ายสินค้ าหรื อบริ การแก่กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
ต่อไป
การตลาด : กลุม่ บริ ษัทฯ มีกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี ้
ก) พัฒ นาและคัดเลือ กสิ่ง พิมพ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ มีคุณ ภาพ โดยให้ มีความหลากหลาย สอดคล้ อ งกับ ความ
ต้ องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
ข) ดําเนินกิจกรรมส่งเสริ มการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาดผ่านสื่อต่างๆ ร่ วมกับ
พันธมิตร เพื่อให้ สงิ่ พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุม่ บริษัทฯ สามารถเข้ าถึงและเป็ นที่ร้ ูจกั ของกลุม่ เป้าหมาย
การจัดจําหน่าย : ปั จจุบนั บริษัทฯ มีช่องทางการจําหน่าย ดังนี ้
ก) Application ของบริษัทฯ และพันธมิตร โดยผ่านระบบปฏิบตั ิการของ Apple และ Android
ข) เว็บไซต์ของพันธมิตร
ค) การจัดบูธจําหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่ผ้ อู ่านโดยตรงในงานต่างๆ ที่สําคัญ เช่น งานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติ และงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ เป็ นต้ น
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4) ธุรกิจโทรทัศน์ ดาวเทียมสําหรั บเยาวชน
การผลิต : บริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั หารายการการ์ ตนู และผลิตรายการสาระบันเทิงสําหรับเยาวชนต่างๆ รวมทังดํ
้ าเนินการ
ผลิตรายการสาระบันเทิงสําหรับเยาวชนด้ วยตนเอง เพื่อเผยแพร่ในช่อง KidZone สําหรับรายการการ์ ตนู และรายการ
สาระบันเทิงสําหรับเยาวชนที่กลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตนัน้ บริ ษัทฯ จะดําเนินการคัดเลือก และติดต่อเจ้ าของลิขสิทธิ์
เพื่อขอรับสิทธิในการเผยแพร่รายการดังกล่าว ขณะที่รายการสาระบันเทิงที่ผลิตเอง บริ ษัทฯ มีเครื่ องมืออุปกรณ์และ
พนักงานด้ านรายการที่ทําหน้ าที่ในการคิดสร้ างสรรค์ บันทึกเทป ตัดต่อ และออกอากาศอย่างครบวงจร
การตลาด
ก) คัดเลือกการ์ ตูนและรายการสาระบันเทิง รวมทังดํ
้ าเนินการผลิตรายการสาระบันเทิงเอง ที่มีคุณภาพ โดยมี
เนื ้อหาที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์สําหรับเยาวชนและผู้ปกครอง รวมถึงมีวิธีการนําเสนอที่สนุกและน่าสนใจ
ข) ดําเนินกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาดผ่านสื่อต่างๆ ร่ วมกับพันธมิตร เพื่อให้ ช่อง
รายการของกลุม่ บริษัทฯ เป็ นที่ร้ ูจกั และได้ รับความนิยมจากกลุม่ เป้าหมายเพิ่มขึ ้น
การจัดจําหน่าย : บริ ษัทฯ มีฝ่ายขายโฆษณาของตนเอง ซึ่งทําหน้ าที่ติดต่อกับบริ ษัทตัวแทนโฆษณาและบริ ษัท
เจ้ าของสินค้ าโดยตรง เพื่อเสนอขายเวลาโฆษณาในช่อง KidZone
5) ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์
การผลิต : บริ ษัทฯ คัดเลือกตัวการ์ ตนู ลิขสิทธิ์ที่มีชื่อเสียง และได้ รับความนิยมในระดับนานาชาติ จากเจ้ าของ
ลิขสิทธิ์ตวั การ์ ตนู จากประเทศต่างๆ เพื่อขอเป็ นตัวแทนในการบริหารลิขสิทธิ์ทกุ ประเภท อันได้ แก่ สินค้ าเมอร์ แชน
ไดส์, สินค้ าพรี เมียมสําหรับโปรโมชัน่ ส่งเสริมการขาย, สิทธิ์ในการเผยแพร่แอนนิเมชัน่ , สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอล
เป็ นต้ น
การตลาด :
ก) คัดเลือกตัวการ์ ตนู ลิขสิทธิ์ที่ได้ รับความนิยมในระดับนานาชาติ และมีความพร้ อมในส่วนอื่นๆที่จะทําให้ ตวั
การ์ ตูนได้ รับความนิยมในประเทศไทย เช่น แอนิเมชั่น เป็ นต้ น และมีกิจกรรมทางการตลาดที่สนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง
ข) สร้ างกิจกรรมการตลาดที่โดดเด่น และต่อเนื่องเพื่อสร้ างการจดจํา และทําให้ ตวั การ์ ตนู ได้ รับความนิยมมาก
ขึ ้น เพื่อสนับสนุนการขายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าที่จดลิขสิทธิ์กบั ทางบริษัทฯ
ค) ร่ วมมื อกับคู่ค้าที่มีศักยภาพในตลาด ในการทํากิจกรรมส่งเสริ มการขาย เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ ตัว
การ์ ตนู ผ่านช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติม
ง) จัดกิจกรรม on-ground event ให้ กบั ตัวการ์ ตนู เพื่อประชาสัมพันธ์กบั กลุม่ เป้าหมายโดยตรง อาทิเช่น การจัด
Retail Event และการจัด School Road Show เป็ นต้ น
การจัดจําหน่าย : บริษัทฯ จะนําเสนอลิขสิทธิ์ตวั การ์ ตนู ให้ กบั บริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ และห้ างค้ าปลีกโดยตรง
1.4 สินทรั พย์ ของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
1) สินทรั พย์ หมุนเวียน
ก) ลูกหนี ้การค้ า : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มียอดลูกหนี ้การค้ าสุทธิ จากค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญและค่าเผื่อสินค้ ารับคืนจํานวน 91.08 ล้ านบาท และ 103.10 ล้ านบาท และ 120.37 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยมีค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ จํานวน 5.07 ล้ านบาท และ 4.32 ล้ านบาท และ 3.12 ล้ านบาท
ตามลําดับ และมีหนี ้สูญและค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ จํานวน 0.91 ล้ านบาท และ 0.59 ล้ านบาท และ 1.28
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ล้ านบาท ตามลําดับ นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ มี การตัง้ ค่าเผื่ อสินค้ ารั บคื นในการขายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ สื่อ
สิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชน และหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 2555 มี
จํานวน 10.49 ล้ านบาท และ 10.17 ล้ านบาท และ 9.56 ล้ านบาท ตามลําดับ
ข) สินค้ าคงเหลือ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีสินค้ าคงเหลือสุทธิจากค่าเผื่อสินค้ า
ล้ าสมัย จํานวน 68.79 ล้ านบาท และ 94.30 ล้ านบาท และ 119.08 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีค่าเผื่อ
สินค้ าล้ าสมัย จํานวน 67.20 ล้ านบาท และ 60.12 ล้ านบาท และ 48.70 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 49.42 และร้ อยละ 38.93 และร้ อยละ 29.02 ของสินค้ าคงเหลือ ตามลําดับ
2) สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ก) อุปกรณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ประเภททรั พย์ สนิ
(หน่วย: ล้ านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ที่เช่า
เครื่ องตกแต่ง ติดตังและอุ
้
ปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2553
2554
2555
1.72
1.19
0.43
3.08
3.12
6.20
0.33
5.13

0.23
4.54

0.06
6.69

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ประเภททรั พย์ สนิ
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
31 ธ.ค. 2553
31 ธ.ค. 2554
31 ธ.ค. 2555
(หน่วย: ล้ านบาท)
ค่าลิขสิทธิ์
27.19
37.40
43.02
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
0.04
1.58
0.39
รวม
27.23
38.98
43.40
นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ ยังเป็ นเจ้ าของหัวนิตยสารการ์ ตนู “Boom” และ “Disney & Me” ซึง่ ได้ มีการจดทะเบียน
กับสํานักหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมเรี ยบร้ อยแล้ ว
ค) สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว : กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารสํานักงานและคลังสินค้ าเพื่อใช้ ใน
การดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 สัญญาเช่าสําหรับเป็ นสํานักงาน ที่อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 เลขที่ 1858/123-124 ถนนบางนาตราด กรุ งเทพฯ รวมพื ้นที่ประมาณ 735.93 ตร.ม. ระยะเวลาการเช่า 2 ปี 10 เดือน และสามารถต่ออายุ
สัญญาได้
 สัญญาเช่าสําหรับเป็ นคลังสินค้ า อาคารเลขที่ 42/8 ถนนบางนา-ตราด กม. 4 หมู่ 10 แขวงบางนา เขต
บางนา กรุ งเทพฯ จากบริ ษัท โชติชยั วรกุล จํากัด ซึ่งมีพื ้นที่ประมาณ 1,800 ตร.ม. เป็ นเวลา 3 ปี ตังแต่
้
ั ญาได้
วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และสามารถต่ออายุสญ
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สัญญาเช่าสําหรั บเป็ นคลังสินค้ า อาคารเลขที่ 69/10-11 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากบริ ษัท สานณรงค์ จํากัด ซึ่งมีพื ้นที่ประมาณ
1,360 ตร.ม. เป็ นเวลา 3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 10 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2557 และสามารถต่ออายุ
สัญญาเช่าได้

ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อ
บจก. เนชัน่
เอ็ดดูเทนเมนท์
บจก. เนชัน่ คิดส์
บจก. เอ็นคูปอง*
บจก.เนชัน่ เอ็ก
มอนท์ เอ็ดดูเทน
เมนท์

ความ
สัมพันธ์
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
กิจการที่
ควบคุม
ร่วมกัน

ทุนชําระแล้ ว
ณ 31 ธันวาคม (ล้ านบาท)
ปี 53
ปี 54
ปี 55
41.25
41.25 41.25

สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
ปี 53
ปี 54 ปี 55
99.99 99.99 99.99

มูลค่ าเงินลงทุนวิธีราคาทุน
ณ 31 ธันวาคม (ล้ านบาท)
ปี 53
ปี 54
ปี 55
25.36 25.36 25.36

1.00
50.00

99.98
49.99

1.00
25.05

1.00
25.05

0.25
25.05

51.41

51.41

50.66

1.00
50.00

0.25
50.00

99.98
49.99

99.99
49.99

รวม
หมายเหตุ * ปิ ดกิจการและชําระบัญชีเสร็จสิ ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555

2. โครงสร้ างส่ วนของผู้ถือหุ้นและประวัตกิ ารเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
2.1 โครงสร้ างส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ 30 เมษายน 2556 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว 85,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 85,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
2.2 ประวัตกิ ารเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี3. ข้ อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
3.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ 30 เมษายน 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีดงั นี ้
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
นายสุทธิชยั แซ่หยุน่
ประธานกรรมการ
นายศิวะพร ชมสุวรรณ
กรรมการและกรรมการผู้อํานวยการ
นายเสริมสิน สมะลาภา
กรรมการ
นางสาวมัธยา โอสถานนท์
กรรมการ
นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการ
นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
กรรมการ
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ชื่อ-นามสกุล
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
นางสาวศันธยา กิตติโกวิท

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3.2 คณะผู้บริหาร
ณ 30 เมษายน 2556 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีดงั นี ้
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
นายศิวะพร ชมสุวรรณ
กรรมการผู้อํานวยการ
นางสาวไพรินทร์ นิธิพานิช
ผู้อํานวยการอาวุโส - ฝ่ ายขายโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ
นางวงศ์สริ ิ มิยาจิ
บรรณาธิการบริ หาร
นางสาวธนิกา เจียรนัยไพศาล
ผู้อํานวยการ – สื่อต่างประเทศ
นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
ผู้อํานวยการ – ฝ่ ายขายโฆษณา
นายนพปฎล ปิ ติวงษ์
ผู้อํานวยการ – ฝ่ ายการตลาด
นายสมศักดิ์ ใจขํา
ผู้อํานวยการ – ฝ่ ายสื่อสารการตลาด
นางสาวฐิ ตกานต์ ธนาโอฬาร
ผู้อํานวยการ – พัฒนาธุรกิจ
นางสาวบุญพา แซ่เบ้
ผู้จดั การอาวุโส - ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
3.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ 15 มีนาคม 2556 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2. นายอาคม กิจวนิชประเสริฐ
3. นางศิริวรรณ จึงธีรพานิช
4. นายทวีภคั รัชต์ วทัญญูศิริปัญญา
5. นายสุทธิชยั แซ่หยุน่
6. นายแชน พูนดี
7. นายสราวุธ พืชน์ไพบูลย์
8. นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์
9. นายอลงกฏ มโนรุ่งเรื องรัตน์
10. นางสุมิตรา บวรวนิชยกูร

จํานวนหุ้น
66,694,076
2,550,000
1,200,000
1,125,000
768,424
617,900
450,000
425,100
333,000
323,000

ร้ อยละ
78.46
3.00
1.41
1.32
0.90
0.73
0.53
0.50
0.39
0.38
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4. ข้ อมูลของบริษัทในเครื อ บริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
ณ 31 มีนาคม 2556 บริ ษัทฯ มีบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ า ดังนี ้
ชื่อบริษัท
บจก. เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
บจก. เนชัน่ เอ็กมอนท์เอ็ดดูเทนเมนท์
บจก. เนชัน่ คิดส์

ทุนชําระแล้ ว อัตราการถือหุ้น
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
ธุรกิจนําเข้ าและผลิตสิง่ พิมพ์ (การ์ ตนู )
41.25
99.99
ธุ ร กิ จ นํ า เ ข้ า แ ล ะ ผ ลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์ เ พื่ อ
50.00
49.99
การศึกษา และความบันเทิง
ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม
0.25
99.99
ประเภทธุรกิจ

5. ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง 3 ปี
ลําดับ
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1.
กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
2.
กําไรสะสมต้ นปี (ล้ านบาท)
3.
จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
4.
กําไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
5.
รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
6.
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
7.
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ) ของกําไรสุทธิ

ปี 2553
18.69
2.47
85.00
0.26
0.15
12.75
68.22

ปี 2554
20.06
4.37
85.00
0.24
0.15
12.75
64.00

ปี 2555
11.02
11.68
85.00
0.13
0.15
12.75
116.00
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ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
1. สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (งบรวม)
(ผู้ลงทุนสามารถศึกษางบการเงินทังหมด
้
และคําอธิบายผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ โดยละเอียดได้
จากงบการเงิน และแบบ 56 -1 ของบริษัทฯ)
1.1 สรุ ปงบการเงินรวม
รายการ (หน่ วย : ล้ านบาท)
2553
2554
2555
ม.ค. – มี.ค.56
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
51.66
29.45
6.80
7.59
ลูกหนี ้การค้ า
91.08
103.10
120.37
132.94
รายได้ ค้างรับ
11.21
9.75
8.22
20.28
ลูกหนี ้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
12.76
16.16
15.50
15.21
สินค้ าคงเหลือ
68.80
94.30
119.08
129.14
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
9.38
9.28
28.09
27.86
333.02
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
244.89
262.04
298.06
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
อุปกรณ์
5.13
4.54
6.69
6.24
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
27.23
38.98
43.40
41.82
เงินฝากที่มีข้อจํากัดในการใช้
3.77
2.50
2.54
2.54
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
15.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
0.63
0.71
2.55
2.81
68.73
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
36.76
46.73
55.18
401.75
รวมสินทรั พย์
281.65
308.77
353.24
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

4.73
76.18
6.44
7.28
5.97
36.96
137.56

3.10
86.14
5.75
5.02
5.64
40.51
146.16

11.13
130.67
9.76
4.61
1.31
25.31
182.79

11.11
142.56
9.57
3.28
3.84
34.69
205.05

-

4.61
6.02
-

2.57
0.44

4.89
0.49
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รายการ (หน่ วย : ล้ านบาท)
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสมที่จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

2553

2554

2555

137.56

10.63
156.79

ม.ค. – มี.ค.56
5.38
3.01
210.43
185.80

85.00
18.35
8.50
32.24
144.09
144.09
281.65

85.00
18.35
8.50
40.13
151.98
151.98
308.77

85.00
18.35
8.50
55.59
167.44
167.44
353.24

85.00
18.35
8.50
79.47
191.32
191.32
401.75

1.2 งบกําไรขาดทุน
รายการ
รายได้
รายได้ จากการขายสินค้ าและการให้ บริการ
รายได้ อื่น

2553

2554

2555

ม.ค. – มี.ค.56

283.87
5.87

288.58
8.11

339.55
15.30

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายสินค้ าและต้ นทุนการให้ บริการ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

289.74

296.69

354.85

194.99
63.86

200.97
69.31

235.57
85.94

รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้

258.85
30.89
1.24
8.93

270.28
26.41
1.68
7.25

321.51
33.34
2.08
3.05

20.72

17.48

28.21

กําไรสําหรั บปี / งวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการ
คณิตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
ภาษี เงินได้ เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี

98.34
1.99
100.33
64.45
21.97
86.42
13.91
0.43
3.58
9.90
(2.05)

-

-

-

0.41

-

-

-

(1.64)
28

รายการ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บงวด
กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
1.3 งบกระแสเงินสด
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี / งวด
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ดอกเบี ้ยรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากสินค้ าล้ าสมัย (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษี เงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นดําเนิ นงาน
ลูกหนี ้การค้ า
รายได้ ค้างรับ
ลูกหนี ้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากที่มีข้อจํากัดในการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายภาษี เงินได้
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2553
0.29

2553

2554
0.21

2554

2555

ม.ค. – มี.ค.56
8.26
0.33
0.12

2555

ม.ค. – มี.ค.56

20.72

17.48

28.21

9.90

22.28
(1.28)
1.24
0.91
1.98
0.24
8.93
55.02

22.90
(2.41)
0.68
1.68
0.60
(7.08)
7.25
41.10

30.51
(2.47)
2.45
2.09
1.28
(11.43)
0.22
0.92
3.05
54.83

8.40
(0.72)
0.27
0.42
0.49
(1.42)
3.58
20.92

(0.12)
(0.99)
(2.72)
(17.11)
(4.34)
(3.77)
(0.30)
4.73
1.89
0.17
(17.35)
15.11

(12.61)
1.47
(3.41)
(18.44)
0.11
1.27
(0.07)
9.95
(0.69)
3.55
(7.58)
14.65

(18.55)
1.53
1.26
(13.35)
(18.82)
(0.04)
(1.84)
44.53
4.02
(15.21)
(7.38)
0.44
(6.48)
24.94

(13.06)
(12.05)
0.28
(8.64)
0.23
(0.27)
11.89
(0.19)
9.38
(0.35)
0.05
8.19
29

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

2553

2554

2555

ม.ค. – มี.ค.56

รับดอกเบี ้ย
เงินลงทุนชัว่ คราว
ซื ้ออุปกรณ์
ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขายอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

1.28
5.00
(3.53)
(29.41)
(26.66)

2.41
(1.14)
(32.92)
(31.65)

2.47
(4.78)
(33.96)
0.52
(35.75)

0.72
(0.04)
(6.32)
(5.64)

จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(1.24)
(23.20)
4.55
12.50
(5.09)
36.00
(2.65)
20.87

(1.68)
(4.25)
(1.63)
12.50
(10.15)
(5.21)

(2.09)
(12.75)
8.03
(5.03)
(11.84)

(0.43)
(0.01)
(1.32)
(1.76)

(9.32)
42.34
51.66

(22.21)
51.66
29.45

(22.65)
29.45
6.80

0.79
6.80
7.59

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

1.4 ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
รายการ
2553
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
1.78
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
(เท่า)
1.04
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
(เท่า)
0.11
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
(เท่า)
2.65
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
(วัน)
136
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
(เท่า)
3.18
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
(วัน)
113
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
(เท่า)
2.64
ระยะเวลาชําระหนี ้
(วัน)
136
Cash Cycle
(วัน)
113
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

2554
1.79
0.91
0.10
2.57
140
2.46
146
2.48
145
141

2555
1.63
0.70
0.15
2.71
133
2.21
163
2.17
166
130

ม.ค. – มี.ค.56
1.62
0.69
0.04
0.71
127
0.52
173
0.47
191
109
30

รายการ
อัตรากําไรขันต้
้ น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายการเงิ น
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระ
ผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

2553
31.31
8.81
60.39
7.15
16.11

2554
30.36
6.34
80.08
5.89
11.81

2555
ม.ค. – มี.ค.56
30.62
34.46
5.32
12.11
138.17
68.79
7.95
9.86
17.66
5.52

(%)
(%)
(เท่า)

7.94
531.87
1.11

5.92
393.24
1.01

8.52
535.94
1.07

2.62
160.82
0.27

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)

0.95
20.39
0.27

1.03
14.04
0.30

1.11
14.39
0.44

1.10
29.02
1.06

(%)

111.97

24.32

45.20

-

2. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ
2.1 สรุ ปภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ในปี 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจํานวน 354.85 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 58.16 ล้ านบาท จากรายได้ รวมในปี 2554 จํานวน
296.69 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 19.60 สาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการจําหน่ายสิ่งพิมพ์เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 27
เนื่องจากรายได้ จากการจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25 รายได้ จากการจําหน่ายหนังสือสําหรับเยาวชนและ
สื่อการศึกษาเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 53 และรายได้ จากการจําหน่ายหนังสือการ์ ตนู เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27 ขณะที่รายได้ จากการให้ บริ การ
ลดลงร้ อยละ 1 เนื่องจากรายได้ จากการให้ บริการการพิมพ์ลดลง
สําหรับต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19 เมื่อเทียบปี 2554 สาเหตุหลักมาจากต้ นทุนขายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27
สอดคล้ องกับรายได้ จากการจําหน่ายสิ่งพิมพ์ที่เพิ่มขึ ้น และค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24 เนื่องจากมี
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดและบุคลากรเพิ่มขึน้ เพื่อให้ รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจ ขณะที่ต้นทุนบริ การลดลงร้ อยละ 3
เนื่องจากมีการควบคุมค่าใช้ จ่ายในการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้ องกับรายได้ จากการให้ บริการที่ลดลง
สรุปผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุม่ บริษัทมีกําไรสุทธิ 28.21 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนซึง่ มีผลกําไร 17.48 ล้ านบาท
ไตรมาสแรกสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษัทฯ มีกําไรก่อนภาษี เงินได้ และต้ นทุนทางการเงินจํานวน 13.90 ล้ านบาท หาก
รวมภาษี เงินได้ และต้ นทุนทางการเงิน 4.00 ล้ านบาท ผลประกอบการสําหรับไตรมาสแรกของปี 2556 จะแสดงเป็ นกําไร 9.90
31

ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ มีผลกําไร 7.86 ล้ านบาท โดยผลการดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัทมีสาระสําคัญ
สรุปได้ ดงั นี ้
 รายได้ จากการขายและบริ การสําหรับไตรมาสแรกของปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
2555 เหตุผลหลักมาจากรายได้ จากการจําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9 เนื่องจากจากรายได้ จากการจําหน่าย
หนังสือสําหรับเด็กและสื่อการศึกษาเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16 นอกจากนี ้ รายได้ จากการจําหน่ายหนังสือการ์ ตนู เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 13 ขณะที่รายได้ จากการให้ บริ การเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 เนื่องจากรายได้ จากการขายโฆษณาในช่องทีวีดาวเทียม Kid
Zone
 ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายสําหรับไตรมาสแรกของปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2555
เหตุผลหลักมาจากต้ นทุนขายลดลงร้ อยละ 4 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทสามารถควบคุมต้ นทุนการผลิตได้ มีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น ขณะที่ต้นทุนบริ การเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29 เนื่องจากต้ นทุนการผลิตรายการในช่องทีวีดาวเทียม Kid Zone ซึ่ง
สอดคล้ องกับรายได้ จากการให้ บริ การที่เพิ่มขึ ้น ด้ านค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 เนื่องจากมี
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดและบุคลากรเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจในปั จจุบนั
2.2 ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ ละสายธุรกิจ
1) รายได้
ก) รายได้ จากการผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 62.73 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4.79 ล้ านบาท จากปี
2553 จํานวน 57.94 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.27 เนื่องจากบริ ษัทฯ จําหน่ายหนังสือพ็อค
เก็ตบุ๊คส์ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ สุขภาพ และบุคคลที่สําคัญ เช่น หนังสือสตีฟ จ็อปส์ ที่วางตลาดใน
ปลายปี 2554 และได้ รับความนิยมอย่างสูงในตลาด นอกจากนี ้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง
และมีการรับจ้ างผลิตหนังสือเล่มเพิ่มขึ ้น
ในช่ว งปี 2555 กลุ่มบริ ษั ท ฯ มี รายได้ จากธุรกิ จดัง กล่าวจํ านวน 74.98 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 12.25 ล้ านบาท
จากปี 2554 จํานวน 62.73 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.53 เนื่องจากบริ ษัทฯ จําหน่ายหนังสือ
พ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ สุขภาพ และบุคคลที่สําคัญ เช่น หนังสือสตีฟ จ็อปส์ ซึ่งได้ รับ
ความนิยมอย่างสูงในตลาด และหนังสืออื่นๆ ที่ได้ รับความนิยมในปี 2555 ได้ แก่ หนังสือรู้ ทนั มะเร็ง ใครไม่ป่วย
ยกมือขึ ้น เป็ นต้ น นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นยอดขาย
ประกอบกับทางกลุม่ บริษัทฯ มีการรับจ้ างผลิตหนังสือเล่มมากขึ ้น ทําให้ รายได้ ในปี 2555 เพิ่มสูงขึ ้น
ข) รายได้ จากการผลิตและจําหน่ายสิง่ พิมพ์สําหรับเยาวชน
ปี 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 132.68 ล้ านบาท ลดลง 1.50 ล้ านบาท จากปี 2553
จํานวน 134.18 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 1.12 เนื่องจากยอดขายหนังสือการ์ ตนู จากประเทศ
ญี่ปนลดลงจากเหตุ
ุ่
การณ์อทุ กภัย ทําให้ บริ ษัทฯไม่สามารถกระจายยอดส่งหนังสือได้ ส่งผลให้ เอเย่นต์และร้ าน
หนังสือสัง่ หนังสือจํานวนลดลง ในขณะที่หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนประมาณ 3%
ปี 2555 กลุม่ บริษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 175.36 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 42.68 ล้ านบาท จากปี 2554
จํานวน 132.68 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32.17 เนื่องจากยอดขายหนังสือการ์ ตนู จากประเทศ
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ญี่ปนเพิ
ุ่ ่มมากขึ ้น เช่น นารุ โตะ, Blue Exorcist, Slam Dunk, ชินจัง เป็ นต้ น รวมทังมี
้ การออกหนังสือใหม่
สําหรับเยาวชนเพื่อจัดจําหน่ายมากขึ ้น เช่น หนังสือกิจกรรมเสริ มทักษะ Disney, SpongeBob, Thomas &
Friends, Scooby Doo และเพิ่มการจัดจําหน่ายผ่านช่องทาง modern trade เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น, ร้ านนาย
อินทร์ อีกทัง้ มีการจัดทําการขายโครงการ CSR และจัดกิจกรรมออกบูธตามสถานที่ต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
มากกว่าปี ก่อน นอกจากนี ้ ในเดือนตุลาคม 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ มีการเปิ ดตัวธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมสําหรับ
เยาวชน ในนาม “KidZone” ทําให้ ในปี 2555 กลุม่ บริษัทฯ มีรายได้ เพิ่มสูงขึ ้น
ค) รายได้ จากธุรกิจบริการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิง่ พิมพ์จากต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้ อง
ปี 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 89.34 ล้ านบาท ลดลง 2.41 ล้ านบาท จากปี 2553
จํานวน 91.75 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 2.63 เนื่องจากเหตุการณ์อทุ กภัย และชาวต่างประเทศที่
เข้ ามาทํางานในประเทศไทยซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ าหลักและเป็ นสมาชิกสิง่ พิมพ์ของบริ ษัทฯ มีจํานวนลดลง
ปี 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 84.24 ล้ านบาท ลดลง 5.1 ล้ านบาท จากปี 2554
จํ านวน 89.34 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 5.71 เนื่ องจากชาวต่างประเทศที่เข้ ามาทํางานใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้ าหลักและเป็ นสมาชิกสิ่งพิมพ์ของบริ ษัทฯ มีจํานวนลดลง ส่งผลทําให้ รายได้ ที่
เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ยอดขายผ่าน bulk รายได้ จากค่าพิมพ์และค่าขนส่งลดลง
ง) รายได้ จากธุรกิจจําหน่ายสินค้ าและบริการทางอินเตอร์ เน็ต
ปี 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ จํานวน 4.97 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1.14 ล้ านบาท จากปี 2554 จํานวน 3.83 ล้ าน
บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 29.76 เนื่องจากมีรายได้ ในส่วนของ SMS และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยในระหว่าง
ปี 2555 กลุม่ บริษัทฯ ได้ มีการปิ ดตัวธุรกิจจําหน่ายสินค้ าและบริการทางอินเตอร์ เน็ต
จ) รายได้ อื่นๆ
ปี 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 8.11 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2.24 ล้ านบาท จากปี 2553
จํานวน 5.87 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 38.16 โดยมีสาเหตุหลักจากดอกเบี ้ยรับที่เพิ่มขึ ้นจํานวน
1.13 ล้ านบาท และค่าบริการอื่นๆที่เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนจํานวน 0.80 ล้ านบาท
ปี 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 15.30 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 7.19 ล้ านบาท จากปี 2554
จํานวน 8.11 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 88.66 โดยมีสาเหตุมาจากค่าบริ การส่วนกลางที่เพิ่มขึ ้น
จํานวน 0.41 ล้ านบาท และค่าบริ การอื่นๆ จํานวน 0.54 ล้ านบาท นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ จากการ
ขายเศษซากและรายได้ อื่นๆ อีกจํานวน 6.18 ล้ านบาท
2) ต้ นทุนขายสินค้ าและต้ นทุนให้ บริการ
ค่าลิขสิทธิ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 14.02 ร้ อยละ 12.54 และร้ อยละ 20.22 ของรายได้ จากการขาย
สินค้ าและการให้ บริการในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดับ โดยในปี 2554 สัดส่วนค่าลิขสิทธิ์ของกลุม่ บริ ษัทฯ
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ลดลงจากค่าลิขสิทธิ์ของหนังสือการ์ ตนู ค่ายญี่ปนุ่ และปี 2555 ค่าลิขสิทธิ์ของกลุม่ บริษัทฯ เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ซึง่ เกิด
จากกลุม่ บริ ษัทฯ ตัดจ่ายค่าลิขสิทธิ์สงิ่ พิมพ์มากขึ ้นจากการผลิตและจําหน่ายสื่อสิง่ พิมพ์สําหรับเยาวชน
ต้ นทุนอื่นๆ ของกลุม่ บริษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 54.67 ร้ อยละ 57.10 และร้ อยละ 79.18 ของรายได้ จากการขาย
สินค้ าและการให้ บริ การในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดับ โดยในปี 2554 มีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ
2.43 ซึง่ เกิดจากการออกนิตยสาร JIRO และมีการรับจ้ างพิมพ์หนังสือพิมพ์และนิตยสารเพิ่มขึ ้นจากปี 2553 และในปี
2555 มีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 22.08 ซึง่ เกิดจากมีการลงทุนในการทําธุรกิจในส่วนของโทรทัศน์จึงทําให้ ต้นทุน
เพิ่มขึน้ และมีการรับจ้ างพิมพ์ หนังสือตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้ ต้ นทุนค่าจัดทําต้ นฉบับมากขึน้ ตามปริ มาณ
หนังสือที่ออกเพิ่มขึ ้น
3) ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารรวมค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
กลุ่มบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารร้ อยละ 8.48 ร้ อยละ 9.63 และร้ อยละ 7.19 ของรายได้ จากการขาย
สินค้ าและการให้ บริ การในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดับ โดยในปี 2554 สัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.15 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายจากการขยายธุรกิจ และในปี 2555 มีสดั ส่วนที่ลดลงร้ อยละ
2.44 เนื่องจากกลุม่ บริษัทฯ มีนโยบายในการลดและควบคุมค่าใช้ จ่ายให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ค่าตอบแทนพนักงานของกลุม่ บริษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.37 ร้ อยละ 8.09 และร้ อยละ 7.78 ของรายได้ จากการ
ขายสินค้ าและการให้ บริ การในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดับ เมื่อเทียบตามร้ อยละของรายได้ ในปี 2554
และ 2555 สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานลดลงเล็กน้ อย อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 ค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มขึน้
จํานวน 3.08 ล้ านบาท เนื่องจากมีพนักงานเพิ่มขึ ้น เพื่อรองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจ
ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายของกลุ่มบริ ษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.32 ร้ อยละ 5.29 และร้ อยละ 9.68 ของ
รายได้ จ ากการขายสิน ค้ า และการให้ บ ริ ก ารในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลํ า ดับ โดยค่า ใช้ จ่า ยเพิ่มขึ น้
เนื่องจาก กลุม่ บริษัทฯ มีการจัดการส่งเสริ มการขายกับร้ านค้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขาย และรองรับกับการ
ขยายตัวทางธุรกิจ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ต้ นทุนสินค้ าบริ จาค ดอกเบีย้ จ่าย และอื่นๆ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.78 ร้ อยละ 1.59 และร้ อยละ 1.27 ของรายได้ จากการขายสินค้ าและการให้ บริการในปี 2553
ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดับ โดยค่าใช้ จ่ายมีแนวโน้ มลดลง เนื่ องจากกลุ่มบริ ษัทฯ มีนโยบายในการลดและ
ควบคุมค่าใช้ จ่ายให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
4) อัตรากําไรขัน้ ต้ นและอัตรากําไรสุทธิ
ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอตั รากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 31.31 ร้ อยละ 30.36 และร้ อยละ 30.62
ตามลําดับ โดยในปี 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีอตั รากําไรขันต้
้ นลดลงร้ อยละ 0.95 เนื่องจาก กลุม่ บริ ษัทฯ มีการขยายตัว
้ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.26 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ มีการควบคุม
ทางธุรกิจ และในปี 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอตั รากําไรขันต้
ต้ นทุนให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีอตั รากําไรสุทธิในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ร้ อยละ
7.15 ร้ อยละ 5.89 และร้ อยละ 7.95 ตามลําดับ โดยในปี 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีอตั รากําไรสุทธิลดลงร้ อยละ 1.26
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เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ มีการขยายตัวทางธุรกิจ ทําให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม ในปี
2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอตั รากําไรสุทธิ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 2.06 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ มีการลดและควบคุมต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
2.3 ฐานะการเงิน
1) สินทรั พย์
ณ สิ ้นปี 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 308.77 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 27.12 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.63 จาก
ยอดสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2553 และ ณ สิ ้นปี 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 353.24 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 44.47
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 14.40 จากยอดสินทรั พย์ รวม ณ สิน้ ปี 2554 โดยสินทรั พย์ หลักของกลุ่มบริ ษั ทมี 4
ประเภท คือ ลูกหนี ก้ ารค้ า สินค้ าคงเหลือ เงินสดและรายการเทียบเท่า และสินทรั พย์ ไม่มีตัวตน ซึ่งมีสดั ส่วนต่อ
สินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2555 เท่ากับร้ อยละ 34.08 ร้ อยละ 33.71 ร้ อยละ 1.93 และร้ อยละ 12.29 ตามลําดับ การ
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หลักดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ก) ลูกหนี ้การค้ า : ปี 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าจํานวน 103.10 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 12.02 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.20 จากยอดลูกหนี ้การค้ าปี 2553 สําหรับปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าจํานวน 120.37
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 17.27 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.75 จากยอดลูกหนี ้การค้ าปี 2554
ข) สินค้ าคงเหลือ : ปี 2554 กลุม่ บริษัทฯ มีสนิ ค้ าคงเหลือสุทธิจํานวน 94.30 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 25.50 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 37.06 จากปี 2553 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ จําหน่ายสินค้ าล้ าสมัยรวมทังบริ
้ หารสินค้ าคงคลัง
ทําให้ ค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัยลดลง แต่มีการซื ้อสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนจํานวน 18.42 ล้ านบาท สําหรับปี
2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีสินค้ าคงเหลือสุทธิจํานวน 119.08 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 24.78 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
26.28 จากปี 2554 เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ มีสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนจํานวน 13.36 ล้ านบาท จากการที่
กลุ่มบริ ษัท ฯ มี ห นัง สือ ที่ออกมาจํ าหน่ายเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัท ฯ ได้ มีการบริ หารสินค้ าคงคลังให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยมีการจําหน่ายสินค้ าล้ าสมัยในการจัดกิจกรรมโครงการ CSR และการจัดกิจกรรม
ออกบูธตามสถานที่ตา่ งๆ ส่งผลให้ คา่ เผื่อสินค้ าล้ าสมัยลดลง
ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด : ปี 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 29.45
ล้ านบาท ลดลง 22.21 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 42.99 จากปี 2553 เนื่องจากบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นจํานวน 4.25 ล้ านบาท ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 10.15 ล้ านบาท และซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จํานวน 32.92 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มีเงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวเพิ่มจํานวน 12.50 ล้ านบาท สําหรับปี 2555
กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 6.80 ล้ านบาท ลดลง 22.65 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อย
ละ 76.91 จากปี 2554 เนื่องจากบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 12.75 ล้ านบาท ชําระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยาวและจ่ายดอกเบี ้ยจํานวน 7.11 ล้ านบาท รวมทังมี
้ การซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 33.96 ล้ านบาท
และซื ้ออุปกรณ์จํานวน 4.78 ล้ านบาท
ง) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน: ปี 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 38.98 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 11.75 ล้ าน
บาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 43.15 จากปี 2553 เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ มีการซื ้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์เพิ่มขึ ้น เพื่อรองรับ
กับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในอนาคต และปี 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจํานวน 43.40 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 4.42 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.34 จากปี 2554 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ มีการซื ้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์
เพิ่มขึ ้น เพื่อรองรับกับการผลิตหนังสือในอนาคต
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2) แหล่ งที่มาของเงินทุน
ส่วนของผู้ถือหุ้น : ปี 2553 กลุม่ บริษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 144.09 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 30.87 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 27.26 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2552 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 15.00 ล้ าน
บาทและมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจํานวน 18.35 ล้ านบาท และปี 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 151.98 ล้ าน
บาท เพิ่มขึน้ 7.89 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.48 จากส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2553 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ มีผลการ
ดําเนินงานในปี 2554 เป็ นกําไรสุทธิจํานวน 17.48 ล้ านบาท และปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 167.44
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 15.46 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.17 จากส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2554 เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ มีผล
การดําเนินงานในปี 2555 เป็ นกําไรสุทธิจํานวน 28.21 ล้ านบาท
หนีส้ นิ
หนี ส้ ินหลักของกลุ่มบริ ษัทในปี 2554 และ 2555 คือ เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เจ้ าหนีก้ ารค้ า ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและหนีส้ ินหมุนเวียนอื่น ซึ่งมีสดั ส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ 4.12 ร้ อยละ
27.90 และร้ อยละ 13.12 ตามลําดับในปี 2554 และร้ อยละ 4.46 ร้ อยละ 36.99 และร้ อยละ 7.17 ตามลําดับ ในปี
2555 ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนอื่นส่วนใหญ่ประกอบด้ วยค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่ายของสิ่งพิมพ์ที่กลุม่ บริ ษัทฯ
บันทึกตามสัญญาที่ตกลงกันและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ปี 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวม 156.79 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 19.23 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.98 จากหนี ้สิน
รวมปี 2553 โดยมีสาเหตุหลัก คือ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารรวมจํานวน 12.73 ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ 0.72 ล้ านบาท จากปี 2553 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ มีการกู้เงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการ
ดําเนินธุรกิจ ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 3.55 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.60 และในปี 2555
กลุม่ บริษัทฯ มีหนี ้สินรวม 185.80 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 29.01 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.5 จากหนี ้สินรวมปี 2554
โดยมีสาเหตุหลัก คือ เจ้ าหนี ้การค้ าจํานวน 130.67 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 44.53 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 51.69 เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารรวมจํานวน 15.74 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3.01 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 23.64 เนื่องจากกลุม่ บริษัทฯ มีการใช้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมากขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการ
ดําเนินธุรกิจ ส่วนค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนลดลง 15.20 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 37.53
3) สภาพคล่ อง : ปี 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.79 และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ
0.91 ซึ่งลดลงจากปี 2553 จํานวน 0.01 เท่า และ 0.13 เท่า ตามลําดับ เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ รับชําระหนีจ้ าก
ลูกหนี ้การค้ าล่าช้ ากว่ากําหนด และในปี 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.63 และอัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 0.70 ซึ่งลดลงจากปี 2554 จํานวน 0.16 เท่า และ 0.21 เท่า ตามลําดับ เนื่องจากกลุ่ม
บริ ษัทฯ มีลกู หนีก้ ารค้ าเพิ่มขึ ้นจากการที่ NED ไม่ได้ รับชําระค่าหนังสือการ์ ตูนจาก NEE ตามกําหนดเวลา และ
ผลกระทบจากเหตุการณ์อทุ กภัยครัง้ ใหญ่ทําให้ ลกู ค้ าเอเย่นต์หนังสือการ์ ตนู มีสภาพคล่องลดลงจึงจ่ายชําระเงินล่าช้ า
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน : ในปี 2554 กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 14.65
ล้ านบาท ลดลงจํานวน 0.46 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 3.04 จากปี 2553 เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลง
จากปี 2553 จํานวน 3.24 ล้ านบาท และมีการกลับรายการขาดทุนจากสินค้ าล้ าสมัยจํานวน 7.08 ล้ านบาท รวมทัง้
ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นจํานวน 12.61 ล้ านบาท และสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นจํานวน 18.44 ล้ านบาท และเจ้ าหนี ้การค้ า
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เพิ่มขึ ้นจํานวน 9.95 ล้ านบาท และในปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 24.94
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 10.29 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 70 จากปี 2554 เนื่องจาก กลุม่ บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2554 จํานวน 10.73 ล้ านบาท และมีการกลับรายการขาดทุนจากสินค้ าล้ าสมัยจํานวน 11.43 ล้ านบาท มากกว่า
ในปี 2554 จํานวน 4.35 ล้ านบาท และค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 30.51 ล้ านบาท มากกว่าในปี
2554 จํานวน 7.25 ล้ านบาท รวมทังในปี
้
2555 กลุ่มบริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ า สินค้ าคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ ้น และเจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น ในขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน : ในปี 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 31.65 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี 2553 จํานวน 4.98 ล้ านบาท เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 32.92 ล้ านบาท
และซื ้ออุปกรณ์ จํานวน 1.14 ล้ านบาท รวมทังมี
้ การรับดอกเบี ้ยที่เกิดจากดอกเบี ้ยรับในกลุ่มบริ ษัทฯ จํานวน 2.41
ล้ านบาท และในปี 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 35.75 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี
2554 จํานวน 4.10 ล้ านบาท เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 33.96 ล้ านบาท และซื ้ออุปกรณ์
จํานวน 4.78 ล้ านบาท และขายอุปกรณ์จํานวน 0.52 ล้ านบาท รวมทังมี
้ การรับดอกเบี ้ยที่เกิดจากดอกเบี ้ยรับในกลุม่
บริ ษัทฯ จํานวน 2.47 ล้ านบาท
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : ในปี 2554 กลุม่ บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 5.21 ล้ านบาท
เมื่ อ เที ย บกับ ในช่ ว งปี 2553 ที่ ก ลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี เ งิ น สดสุท ธิ ไ ด้ ม าจากกิ จ กรรมจัด หาเงิ น จํ า นวน 20.87 ล้ า นบาท
เนื่องจาก ในปี 2553 บริษัทฯ มีเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 36 ล้ านบาท และในปี 2554 กลุม่
บริษัทฯ มีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 10.15 ล้ านบาท และมีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 4.25
ล้ านบาท และในปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 11.84 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
2554 จํานวน 6.63 ล้ านบาท เนื่องจาก กลุม่ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 12.75 ล้ านบาท และมี
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ ้นจํานวน 8.03 ล้ านบาท และมีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 5.02 ล้ านบาท
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ที่ออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้ รับจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 ที่จดั สรร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทและได้ รับจัดสรร (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1” หรื อ “NINE-W1”) ออก
โดยบริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1”) ตาม
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 โดยผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 จะต้ องผูกพันตามข้ อกําหนดสิทธิฉบับนี ้ทุกประการ และให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
ได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อกําหนดต่างๆ ในข้ อกําหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ ว รวมทัง้ ได้ ให้ ความเห็นชอบกับการแต่งตังนายทะเบี
้
ยน
้
ยนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ด้ วย ทังนี
้ ้ ผู้ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และข้ อกําหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตังนายทะเบี
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 จะจัดให้ มีการเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธิไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 1 เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิได้ ในวันและเวลาทําการของผู้ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
1. คําจํากัดความ
คําและข้ อความต่างๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกําหนดสิทธิให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
“ข้ อกําหนดสิทธิ”

: ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ของบริ ษัท เนชัน่
อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทและได้ รับจัดสรร (รวมถึงที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม)
“ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1” หรื อ “NINE-W1” : ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เนชั่น อินเตอร์
เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ซึง่ มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้
ในข้ อกําหนดสิทธิ
“ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1”
: ใบแทนใบสําคัญแสดงสิท ธิ ที่ จะซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่มทุนของบริ ษั ท เนชั่น
อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ที่ออกให้ โดยบริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
: บริษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
“ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1” หรื อ
“บริ ษัท”
“วันทําการ”
: วันทําการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1”
: ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 แต่ละหน่วย ตามข้ อ 3.2
“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1” : สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนซึง่ บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่เก็บ
หรื อ “สมุดทะเบียน”
รักษาโดยนายทะเบียน
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“สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1”

“หุ้นรองรับ”

“วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1”
“วันครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1”
“วันครบกําหนดการใช้ สทิ ธิ” หรื อ “วันครบ
กําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย”
“นายทะเบียน”
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”
“ตลาดหลักทรัพย์”

: สิทธิทงปวงในใบสํ
ั้
าคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ
สิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือ ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ครั ง้ ที่ 1 สิท ธิ ใ นการ
ได้ รับค่าเสียหายในกรณีที่ห้ นุ รองรับไม่เพียงพอ
: หุ้นสามัญออกใหม่ของบริ ษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด (มหาชน) จํานวน 85,000,000 หุ้น ที่จดั ไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 รวมทังหุ
้ ้ นสามัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติม
ในกรณีที่มีการปรับสิทธิภายใต้ ข้อกําหนดสิทธิ
: วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
: วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
: ให้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.2 ของข้ อกําหนดสิทธิ
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 1
2.1 รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออก
ชื่อผู้เสนอขาย
: บริษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ที่อยูข่ องผู้เสนอขาย
: อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 เลขที่ 1858/123 – 124 ถนนบางนา –
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1” หรื อ
“NINE-W1”)
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
: ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จํานวนที่ออกและเสนอขาย
: 85,000,000 หน่วย
จํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับ
: 85,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท) คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
สามัญเพิ่มทุน โดยที่ไม่มีห้ นุ เหลือจากการออกและเสนอขายในครัง้ นี ้
จํานวน 170,000,000 หุ้น
ลักษณะการเสนอขาย
: เป็ นการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัท และได้ รับ จัดสรร ในอัตราส่วน 1 หุ้น สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่ว ย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุน พร้ อมได้ รั บ การจัด สรรใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น
สามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และ
ให้ ร วบรวมรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ตามมาตรา 225
ของพระราชบัญ ญัติ
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ราคาเสนอขาย
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
อัตราการใช้ สทิ ธิ

:
:
:
:

ราคาใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ

:

ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ

:

วันสิ ้นสุดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1

:
:
:

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ

:

วิธีการใช้ สทิ ธิและเงื่อนไขการใช้ สทิ ธิ

:

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556
0 (ศูนย์) บาท ต่อหน่วย
5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 จํานวน 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 6)
4.00 บาทต่อหุ้น โดยมีมลู ค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท (เว้ นแต่จะมี
การปรับราคาใช้ สทิ ธิตามข้ อ 6)
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ ทุก
วันที่ 15 ของเดือนธันวาคมและเดือนมิถนุ ายนของแต่ละปี (วันกําหนดใช้
สิทธิ) โดยวันกําหนดใช้ สิทธิครัง้ แรกจะตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม 2556
และวันกํ าหนดใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ายจะตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ มี
อายุครบ 5 ปี ซึง่ ตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ในกรณีที่วนั ใช้ สิทธิตรง
กับวันหยุดทําการของบริ ษัทฯ ให้ เลื่อนวันใช้ สิทธิเป็ นวันทําการสุดท้ าย
ของบริษัทฯ ก่อนวันใช้ สทิ ธิ โดยระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ ายจะต้ องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้ สทิ ธิ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษั ท จะนํ าใบสํา คัญแสดงสิท ธิ ครั ง้ ที่ 1 เข้ า จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ภายใต้
เงื่อนไขการปฏิบตั ิตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทจะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขายในครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
เป็ นไปตามระบุไว้ ในข้ อ 4 ของข้ อกําหนดสิทธิ

2.2 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครัง้ นี ้
(1) หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ NINE-W1 ในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกไป
ก่อนหน้ านี ้ทุกประการ
(2) นอกจากหุ้นสามัญจํานวน 85,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท) ที่ได้ จดั สรรไว้ เพื่อรองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิ บริ ษัทฯ อาจจะต้ องเพิ่มทุนขึ ้น อีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้ สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
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(3) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP”)
เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในคราวเดียวกัน
ดังนัน้ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงสามารถแบ่งออกได้ เป็ นกรณีตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้
กรณีที่1 มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเท่านัน้ และไม่มี
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ- ESOP หรื อมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ- ESOP แต่
้ านวนในทุกกรณี ทังนี
้ ้
กําหนดให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับจัดสรร ESOP ไม่มีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ- ESOP ทังจํ
สามารถแยกกรณียอ่ ยได้ ดงั นี ้
้ านวน และใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
กรณีที่ 1.1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทังจํ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทังจํ
้ านวน
้ านวน แต่บคุ คลอื่นเป็ นผู้ใช้
กรณีที่ 1.2 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทังจํ
สิทธิซื ้อหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทังจํ
้ านวน
้ านวน โดยผู้ถือหุ้นเดิม
กรณีที่ 1.3 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทังจํ
อื่นใช้ สิทธิ จองซื ้อหุ้นเกินสิทธิ และไม่มีห้ ุนเหลือ และบุคคลอื่นเป็ นผู้ใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทังจํ
้ านวน
กรณีที่ 2 มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP เท่านัน้ โดยผู้ได้ รับจัดสรร ESOP ใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั ้ านวน
กรณีที่ 3 มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และมีการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยกําหนดให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับจัดสรรตามโครงการ ESOP ใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั ้ านวนในทุกกรณี ทังนี
้ ้ สามารถแยกกรณียอ่ ยได้ ดงั นี ้
้ านวน และใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
กรณีที่ 3.1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทังจํ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทังจํ
้ านวน
้ านวน แต่บคุ คลอื่นเป็ นผู้ใช้
กรณีที่ 3.2 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทังจํ
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทังจํ
้ านวน
้ านวน โดยผู้ถือหุ้นเดิมอื่น
กรณีที่ 3.3 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทังจํ
ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นเกินสิทธิและไม่มีห้ นุ เหลือ และบุคคลอื่นเป็ นผู้ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิครัง้ ที่ 1 ทังจํ
้ านวน
โดยกําหนดให้
= จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ ว เดิม 85,000,000 หุ้น
Qa
= จํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 85,000,000 หุ้น
Qs
= จํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้น
Qw
สามัญเพิ่มทุน 85,000,000 หุ้น
Qesop = จํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดั สรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/
หรื อพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จํานวน 4,250,000 หุ้น
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(ก) ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
สูตรการคํานวณด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = 1 - [Qo / Qn)]
โดยที่
Qo = จํานวนหุ้น รวมที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับในแต่ละกรณี ซึง่ แบ่งเป็ นกรณีตา่ งๆ ดังนี ้
Qo กรณีที่ 1.1 = Qa + Qs + Qw
Qo กรณีที่ 1.2 = Qa + Qs
Qo กรณีที่ 1.3 = Qa
= Qa
Qo กรณีที่ 2
Qo กรณีที่ 3.1 = Qa + Qs + Qw
Qo กรณีที่ 3.2 = Qa + Qs
Qo กรณีที่ 3.3 = Qa
Qn = จํานวนหุ้นรวมทังหมด
้
ซึง่ แบ่งเป็ นกรณีตา่ งๆ ดังนี ้
Qn กรณีที่ 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw
= Qa + Qesop
Qn กรณีที่ 2
Qn กรณีที่ 3.1 – 3.3 = Qa + Qs + Qw + Qesop
ผลกระทบ
Control Dilution

กรณี1.1
0.00%

กรณี1.2
33.33%

กรณี1.3
66.67%

กรณี 2
4.76%

กรณี3.1
1.64%

กรณี3.2
34.43%

กรณี3.3
67.21%

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเท่านัน้ โดยผู้ถือหุ้นเดิม
ั ้ านวน (กรณีที่1.1)
ของบริษัทมีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังจํ
้ านวน และใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็ นการออกและ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นทังจํ
้ านวน โดยผู้ถือหุ้นเดิม อื่นใช้ สทิ ธิจองซ้ อหุ้นเกินสิทธิและไม่มีห้ นุ เหลือ และบุคคลอื่นเป็ นผู้ใช้
สิทธิจองซื ้อหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทังจํ
้ านวน (กรณีที่ 1.3) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับร้ อยละ 66.67
และอาจได้ รับผลกระทบเพิ่มขึ ้น เป็ นร้ อยละ 67.21 ในกรณีที่บริ ษัทมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP
โดยกําหนดให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับจัดสรรตามโครงการ ESOP ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั ้ านวน (กรณีที่ 3.3)
(ข) ด้ านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution)
สูตรการคํานวณด้ านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร = (EPSo - EPSn) / EPSo
โดยที่
EPSo = กําไรสุทธิ / Qo
โดย Qo แบ่งออกได้ เป็ นแต่ละกรณี ดังนี ้
Qo กรณีที่ 1.1 = Qa + Qs + Qw
Qo กรณีที่ 1.2 = Qa + Qs
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Qo กรณีที่ 1.3
Qo กรณีที่ 2
Qo กรณีที่ 3.1
Qo กรณีที่ 3.2
Qo กรณีที่ 3.3

=
=
=
=
=

Qa
Qa
Qa + Qs + Qw
Qa + Qs
Qa

EPSnew = กําไรสุทธิ/ Qn
โดย Qn แบ่งออกได้ เป็ นแต่ละกรณี ดังนี ้
Qn กรณีที่ 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw
= Qa + Qesop
Qn กรณีที่ 2
Qn กรณีที่ 3.1 – 3.3 = Qa + Qs + Qw + Qesop
ในการคํานวณ ได้ แทนที่กําไรสุทธิในสูตรด้ วยกําไรสุทธิของบริ ษัทฯ สําหรับปี 2555 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่
เท่ากับ 28.21 ล้ านบาท
ผลกระทบ
Earningl Dilution

กรณี1.1
0.00%

กรณี1.2
33.33%

กรณี1.3
66.67%

กรณี 2
4.76%

กรณี3.1
1.64%

กรณี3.2
34.43%

กรณี3.3
67.21%

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเท่านัน้ โดยผู้ถือหุ้น
ั ้ านวน (กรณี
เดิมของบริษัทมีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังจํ
้ านวน และใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ที่1.1) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบด้ านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) เนื่องจากเป็ นการออก
และเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทังจํ
้ านวน โดยผู้ถือหุ้นเดิมอื่นใช้ สทิ ธิจองซ้ อหุ้นเกินสิทธิและไม่มีห้ นุ เหลือ และบุคคลอื่นเป็ น
ผู้ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทังจํ
้ านวน (กรณีที่ 1.3) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับร้ อยละ
66.67 และอาจได้ รับผลกระทบเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 67.21 ในกรณีที่บริ ษัทมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ESOP โดยกําหนดให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับจัดสรรตามโครงการ ESOP ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั ้ านวน (กรณีที่ 3.3)
(ค) ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคํานวณด้ านการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po
โดยที่
= ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก 7 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
Pa
(วันที่ 6 – 8 และ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2555) ซึง่ เท่ากับ 9.13 บาทต่อหุ้น
= ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ซึง่ เท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น
Ps
= ราคาใช้ สิทธิซื ้อหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นสามัญ
Pw
เพิ่มทุน ซึง่ เท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น
Pesop = ราคาใช้ สิทธิซื ้อหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริษัทและ/หรื อบริษัทย่อย (โครงการ ESOP) ซึง่ เท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น
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Po แบ่งออกได้ เป็ นแต่ละกรณี ดังนี ้
= [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw)
Po กรณีที่ 1.1
= [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs)
Po กรณีที่ 1.2
= [(Pa x Qa)] / Qa
Po กรณีที่ 1.3
= [(Pa x Qa)] / Qa
Po กรณีที่ 2
Po กรณีที่ 3.1
= [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw)
Po กรณีที่ 3.2
= [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs)
Po กรณีที่ 3.3
= (Pa x Qa) / Qa
Pn = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และ/หรื อ ภายหลังการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP ตามแต่กรณี ดังนี ้
Pn กรณีที่ 1.1 – 1.3
Pn กรณีที่ 2
Pn กรณีที่ 3.1 – 3.3

ผลกระทบ
Price Dilution

= [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw)
= [(Pa x Qa) + (Pesop x Qesop)] / (Qa + Qesop)
= [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw) + (Pesop x Qesop)] / (Qa + Qs + Qw +
Qesop)
กรณี1.1
0.00%

กรณี1.2
13.02%

กรณี1.3
37.46%

กรณี 2
2.68%

กรณี3.1
0.49%

กรณี3.2
13.45%

กรณี3.3
37.77%

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเท่านัน้ โดยผู้ถือหุ้นเดิม
ไม่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังจํ
้ านวนและผู้ถือหุ้นเดิมอื่นใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเกินสิทธิและไม่มีห้ นุ เหลือจากการ
ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ และบุคคลอื่นเป็ นผู้ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั ้ านวน (กรณีที่ 1.3)
ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้ รับผลกระทบด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้ อยละ 37.46 และจะได้ รับผลกระทบ
ดังกล่าวเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 37.77 ในกรณีที่บริ ษัทมีการออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงาน
ของบริ ษัท และ/ หรื อบริ ษัทย่อยตามโครงการ ESOP และผู้ที่ได้ รับจัดสรรตามโครงการ ESOP มีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั ้ านวน (กรณีที่ 3.3)
3. ใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 1 สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 1 และผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครั ง้ ที่ 1
3.1 นายทะเบียนมีหน้ าที่ที่จะต้ องออกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทุกราย โดยในส่วน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ที่ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะต้ องลงชื่อศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 นัน้ นายทะเบียนจะออกใบสําคัญแสดง
สิทธิครัง้ ที่ 1 หรื อออกใบรับเพื่อใช้ แทนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
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3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
 ผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครัง้ ที ่ 1 กรณี ทวั่ ไป
สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 จะตกแก่บคุ คลหรื อนิติบคุ คลที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
จํานวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ในขณะนันๆ
้ หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียน
(กรณีที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1)
 ผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครัง้ ที ่ 1 กรณี ทีศ่ ูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครัง้ ที ่ 1 แทน
สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 จะตกแก่บคุ คลหรื อนิติบคุ คลที่นายทะเบียนได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์วา่ เป็ นผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่
1 ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนันๆ
้ หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียน (กรณีที่มีการปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1)
3.3 ในกรณีที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 แทน และผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
ต้ องการเป็ นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ด้ วยตนเอง เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้ งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมี
หน้ าที่จะต้ องออกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ให้ แก่ผ้ ทู รงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ ผ้ ทู รงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 รายดังกล่าวเป็ นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุด
้ เ้ มื่อได้ มีการออก
ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ตามจํานวนที่ได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ ว นายทะเบียนจะแก้ ไขจํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ได้ แยกไปลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ออก หากนายทะเบียนไม่ได้
ดําเนินการดังกล่าวไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ให้ ถือว่าจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้
ที่ 1 ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มีจํานวนลดลงตาม
จํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ได้ แยกไปออกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิ
ในใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ดังกล่าว
4. วิธีการใช้ สทิ ธิและเงื่อนไขการใช้ สทิ ธิ
4.1 ระยะเวลาในการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
 การแจ้งความจํ านงในการใช้สิทธิ ซื้อหุน้ สามัญในแต่ละครัง้ (ยกเว้นการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย)
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ซึง่ ประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 4 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.ภายใน 5 วัน
ทําการก่อนวันครบกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะแจ้ งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิอย่างน้ อย
7 วัน ก่อนระยะเวลาในการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
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 การแจ้งความจํ านงในการใช้สิทธิ ซื้อหุน้ สามัญครัง้ สุดท้าย
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ซึง่ ประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 4 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 15
วันก่อนวันครบกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ สุดท้ าย ไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันครบกําหนดการใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ าย นอกจากนี ้ ในช่วง 21 วันก่อนวันครบกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอ
พักการซื ้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ของบริ ษัท (หรื อการขึ ้นเครื่ องหมาย SP) ด้ วย โดยตลาดหลักทรัพย์จะทํา
การขึ ้นเครื่ องหมาย SP ล่วงหน้ า 3 วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักโอนการใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
4.2 วันครบกําหนดการใช้ สทิ ธิ
 การใช้สิทธิ ซื้อหุน้ สามัญในแต่ละครัง้ (ยกเว้นการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย)
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 สามารถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ในทุกวันที่ 15 ของเดือนธันวาคมและเดือน
มิถนุ ายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 โดยวันใช้ สิทธิครัง้ แรกจะตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม
2556 ในกรณีที่วนั ใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริ ษัท ให้ เลื่อนวันใช้ สิทธิเป็ นวันทําการสุดท้ ายของบริ ษัทก่อนวันใช้
สิทธิ
 การใช้สิทธิ ซื้อหุน้ สามัญครัง้ สุดท้าย
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ ในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 มีอายุ
ครบ 5 ปี ซึง่ ในที่นี ้วันครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561ในกรณีที่วนั ใช้ สิทธิตรงกับวันหยุด
ทําการของบริษัท ให้ เลื่อนวันใช้ สทิ ธิเป็ นวันทําการสุดท้ ายของบริษัทก่อนวันใช้ สทิ ธิ
4.3 วิธีการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
4.3.1 บุคคลและสถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ห้ องประชุม A
ที่อยู่ 1858/118-119, 121-122,124-130
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2338-3289-92 โทรสาร 0-2338-3904
4.3.2 วิธีการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 จะต้ องกรอกใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 เป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลงนามโดยผู้มี
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อํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี) และแนบใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 หรื อใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ตามจํานวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ พร้ อม
กับเอกสารประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ
หรื อสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณีเป็ นบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านด้ วย) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์
จะต้ องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองที่
ผู้ปกครองลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ องและสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ ูเยาว์อาศัยอยู่พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)
 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว: สําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง
 ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันครบกําหนดการใช้ สิทธิ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณีเป็ น
บัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านมาด้ วย) ในกรณีผ้ มู ีอํานาจลง
นาม เป็ นชาวต่างประเทศ ให้ ใช้ สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
้ ษัท หนังสือ
 ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
บริคณห์สนธิและหนังสือรับรองของบริษัท มีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันครบกําหนดการใช้ สิทธิ พร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของ
นิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
สําเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมด
้
ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อ
โดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศ
ที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันครบกําหนดการใช้
สิทธิ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ น
หลักฐานในการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ได้ ทันที หากในกรณี ที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 อยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น
(Scripless) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ต้องการใช้ สิทธิต้องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด โดยยื่นต่อบริ ษัท
หลักทรัพย์ที่ทําหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการแจ้ งกับศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 นําไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญกับบริ ษัท เพื่อ
ดําเนินการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุไว้
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(2) ส่งใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทตามสถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิที่ระบุไว้
ในข้ อ 4.3 โดยต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.1
(3) ในการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 จะต้ องใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเป็ นจํานวนเต็มเท่านัน้
โดยมีอตั ราการใช้ สทิ ธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้ อ 6
(4) ชําระเงินค่าหุ้นครัง้ เดียวเต็มจํานวนตามจํานวนในการใช้ สิทธิที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องชําระเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค แคชเชียร์ เช็ค
หากชําระโดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค จะต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการ
นับจากวันที่แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ การชําระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินสด เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อตัว๋ แลกเงิน
ธนาคาร ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่าย “บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ เพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ในภาษาไทย
หรื อ “Nation International Edutainment Public Company Limited for share subscription” ในภาษาอังกฤษ บัญชีออม
้ ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่
ทรัพย์เลขที่ 333-1-73584-7 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาถนนบางนา-ตราด พร้ อมทังเขี
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงิน
จํานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้
(5) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ และ/หรื อ ภาษี ที่เกิดขึ ้นอันเนื่องจากการ
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ตลอดจนจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บงั คับในการ
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
(6) หากบริษัทได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ไม่ครบตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญหรื อจํานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับไม่เท่ากับจํานวนเงินที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัท
ตรวจสอบได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 กรอกบนใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญไม่ครบถ้ วน
หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อมิได้ ปิดอากรแสตมป์ครบถ้ วนถูกต้ องตามข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจะให้ เวลาผู้ใช้ สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 แก้ ไขเพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขภายในวันครบกําหนดการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ มิฉะนัน้ บริ ษัทจะ
ถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ และจะส่งเงินที่บริ ษัทได้ รับไว้ พร้ อมกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14
วันนับจากวันถัดจากวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิครัง้ ที่ 1 สามารถยื่นความจํานงขอใช้ สิทธิใหม่ได้ ในวันครบกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นกรณีการใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ าย ซึง่ จะถือว่าการใช้ สทิ ธิได้ สิ ้นสภาพลงและไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ อีก
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ชําระจํานวนเงินค่าหุ้น และ/หรื อ ภาษี ไม่ครบถ้ วน บริ ษัทมีสิทธิที่
จะดําเนินการประการใดประการหนึง่ ดังต่อไปนี ้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
(ก) ถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ หรื อ
(ข) ถือว่าจํานวนหุ้นสามัญที่จองซื ้อมีจํานวนเท่ากับจํานวนที่พึงจะได้ รับตามจํานวนเงินในการใช้ สิทธิซึ่งบริ ษัท
ได้ รับชําระไว้ จริ งตามราคาใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ หรื อ
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(ค) ให้ ผ้ ใู ช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วน
ภายในระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ นัน้ หากบริ ษัทไม่ได้ รับเงินครบตามจํานวนการใช้ สิทธิ และ/หรื อ ภาษี ท่ี
เกี่ยวข้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ (ก) หรื อ (ค) เฉพาะกรณีที่ผ้ ใู ช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ไม่มาชําระเงิน
เพิ่มเติม บริ ษัทจะส่งเงินที่บริ ษัทได้ รับไว้ พร้ อมกับใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ส่วนกรณีตามข้ อ (ข) บริ ษัทจะแจ้ งจํานวนการใช้ สิทธิในกรณีที่บริ ษัทถือว่ามีการใช้ สิทธิเพียงบางส่วน พร้ อม
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือแก่ผ้ ใู ช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันถัดจากวันครบกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย อย่างไรก็ตาม ใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้ สทิ ธิจะยังมีผลใช้ ได้ ตอ่ ไปจนถึงวันครบกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
(7) เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
กล่าวคือ ได้ สง่ มอบหลักฐานแสดงจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ได้ รับจัดสรร ใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญ และชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญและภาษี ถกู ต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว การแสดงความจํานงในการใช้ สิทธินี ้ไม่
อาจถูกเพิกถอนได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษัท
(8) เมื่อพ้ นวันครบกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย แต่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
้ สิ ้น
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 หรื อยังมิได้ ปฏิบตั ิตามวิธีการใช้ สทิ ธิที่กําหนดไว้ อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 นันๆ
สภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่ได้ อีก
(9) ภายหลังจากวันครบกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ บริ ษัทจะแจ้ งรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่เนื่องด้ วยการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัท และบริ ษัทจะนํารายชื่อดัง
กล่าวไปจดทะเบียนพร้ อมกับยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ ตามจํานวนหุ้นสามัญ
ที่จะออกใหม่สําหรับสิทธินนภายใน
ั้
14 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับชําระค่าหุ้นครบตามจํานวนการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ หรื อนับ
แต่วนั ครบกําหนดการใช้ สทิ ธิ
ทังนี
้ ้ ในช่วงระหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 แสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ถึง
วันก่อนวันที่รายชื่อของผู้ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 จะปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท
บริ ษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ใช้ สิทธิรายดังกล่าวมีสถานะเช่นเดียวกับผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ยงั ไม่ได้ แสดงความจํานง
ในการใช้ สทิ ธิ
4.4 สถานภาพของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ ะหว่างการแสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิ
สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงความจํานงใช้ สิทธิ และวันก่อนวันที่
กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ ว อันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพ
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และสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ แสดงความจํานงใช้ สิทธิ และสถานภาพดังกล่าวจะสิ ้นสุดลงในวันที่
กระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ ว อันเนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิข้างต้ นเสร็จสิ ้นแล้ ว
ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิในช่วงที่บริ ษัทยังไม่ได้ นําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ ทําการใช้ สิทธิแล้ วจะได้ รับการ
ปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริ ษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ ตาม
จํานวนที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรที่จะได้ รับหากราคาที่ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจ
ได้ รับช้ ากว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับก่อนหน้ านี ้แล้ ว แต่ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
4.5 เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่การซื ้อหุ้นนัน้ เป็ นเหตุ
ให้ มีบคุ คลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริ ษัทจํานวนมากกว่าร้ อยละ 35.00 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัท การใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 รายใดที่จะทําให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยของบริ ษัทเกิน
้
อัตราส่วนข้ างต้ น บริษัทมีสทิ ธิปฏิเสธการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 รายนันได้
5. นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 1
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 4 และ 7
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0-2229-2888 โทรสาร: 0-2654-5427
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 จะรับผิดชอบต่อการปิ ดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ซึง่ ในสมุด
ทะเบียนจะต้ องประกอบด้ วย ชื่อเต็ม สัญชาติ ที่อยู่ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และรายละเอียดอื่นๆ ที่ศนู ย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะกําหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้ อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 เป็ น
ข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 มีหน้ าที่ในการแจ้ งการเปลี่ยนแปลง หรื อข้ อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุด
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว บริ ษัทขอสงวนสิทธิ
ในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 โดยจะทําการแจ้ งให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทราบก่อน
ล่วงหน้ า
6. เงื่อนไขการปรั บสิทธิ
6.1 บริ ษัทจะไม่ขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และไม่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้ สิทธิ เว้ นแต่จะเป็ น
การปรับสิทธิตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ (1) ถึง (6) โดยบริ ษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตลอด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 เพื่อไม่ให้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ด้ อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
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(1) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่ าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหรื อการแบ่ งแยก
หุ้นสามัญที่ได้ ออกแล้ วของบริษัท
บริษัทจะปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิที่มีผลอยู่ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญจะมี
ผล โดยจะปรับสิทธิ ณ วันที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทที่กระทรวงพาณิชย์
เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ได้ รับหุ้นตามจํานวนที่คํานวณได้ ตามสูตร และประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ
ของบริษัทที่ออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
(ก) ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [ (Par 1)/(Par 0) ]
(ข) อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [(Par 0)/(Par 1)]
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทั่วไป และ/หรื อ บุคคลใน
วงจํากัดโดยราคาเฉลี่ยต่ อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ต่าํ กว่ าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทเกินกว่ า
ร้ อยละ 10
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ถู ือหุ้นจะไม่ได้ รับสิทธิใน
การจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอ
ขายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อ วันที่มีการตกลงซื ้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี โดยกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น ให้
เปรี ยบเทียบราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่กบั ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท โดยใช้ ฐานของมูลค่าที่
ตราไว้ เท่ากัน ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นที่ออกใหม่คํานวณได้ จากจํานวนเงินทังสิ
้ ้นที่บริ ษัทจะได้ รับจากการเสนอขายหุ้น หัก
ด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) หารด้ วยจํานวนหุ้นที่ออกใหม่ทงสิ
ั ้ ้น
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท” กําหนดไว้ เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท” โดย
้
ษัท
ที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท” หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญทังหมดของบริ
หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ในระหว่าง 7 วันทําการ (วันที่เปิ ดทํา
การซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคํานวณ ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้น
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สามัญของบริ ษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริ ษัทไม่มีการซื ้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะกําหนดราคายุติธรรม
เพื่อใช้ ในการคํานวณแทน
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ถู ือหุ้นจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ และ/หรื อ หลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรื อ เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ ้นเครื่ องหมาย
XR สําหรับหุ้นสามัญ) สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของการ
เสนอขายหุ้นสามัญ และ/หรื อ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรื อเปลี่ยนเป็ น หุ้นสามัญได้
สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ วันที่มีการตกลงซื ้อขายหุ้นสามัญ และ/หรื อ หลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรื อ เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ สําหรับกรณีเสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด
(ก) ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [ ( (A1 x MP)+B1X )/( MP x (A1+B1) ) ]
(ข) อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [ ( MP x (A1+B1) )/ ( (A1 x MP) + B1X ) ]
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A1

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B1

คือ

B1X

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่กําหนดในข้ อ (2)
จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรื อ วันแรกของการเสนอ
ขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ วันที่มีการตกลงซื ้อขาย
หุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทังที
้ ่เสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขาย
ต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด
จํานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ทังการเสนอขายให้
้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปและ/
หรื อ เสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด
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(3) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรั พย์ ออกใหม่ ใดๆ ให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทั่วไป และ/หรื อ
บุคคลในวงจํากัด โดยหลักทรั พย์ นัน้ ให้ สิทธิแก่ ผ้ ูถือหลักทรั พย์ ในการใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
หรื อใช้ สิทธิซือ้ หุ้นสามัญ เช่ น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้น หรื อหนีส้ ินอื่นใดที่ให้ สิทธิ
ในการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาเฉลี่ยต่ อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ เพื่อรองรั บ
สิทธิดังกล่ าวตํ่ากว่ าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทเกินกว่ าร้ อยละ 10
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้ รับสิทธิในการ
จองซื ้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ ้น
เครื่ องหมาย XW สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ) สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ วันแรกของ
การเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้ กบั ประชาชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ วันที่มีการตกลงซื ้อขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ กรณี
เสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด
ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คํานวณได้ จากจํานวนเงินที่จะได้ รับ หักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากการออก
หลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิ ในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญรวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
้ ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ
สามัญนัน้ ถ้ ามีการใช้ สทิ ธิทงหมด
ั้
หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทังสิ
(ก) ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [ ( (A2 x MP) + B2X )/( MP x (A2+B2) ) ]
(ข) อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [ (MP x (A2+B2) )/( (A2 x MP) + B2X) ]
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A2

B2

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่กําหนดในข้ อ (2)
จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น เพื่อการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ
ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/หุ้นสามัญแก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อวันที่มีการ
ตกลงซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด
คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่จะ
เสนอขาย
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B2X

คือ

จํานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้
สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ
เสนอขายประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัดรวมกับเงิน
ที่ได้ รับจากการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

(4) เมื่อบริษัทจ่ ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นสามัญของบริษัท
บริษัทจะปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิทนั ทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่มีสทิ ธิรับหุ้นปั นผลนัน้ หรื อใน
วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD สําหรับหุ้นสามัญ เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล
(ก) ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [ (A3)/(A3+B3) ]
(ข) อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [ (A3+B3)/(A3) ]
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A3

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B3

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปั นผล

(5) เมื่อบริษัทจ่ ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ าอัตราร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลัง
หักภาษีเงินได้ ของบริ ษัท สําหรั บการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหว่ างอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิครั ง้ ที่ 1
การคํานวณอัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้น ให้ คํานวณโดยนําเงินปั นผลที่จ่ายจริ งในรอบระยะเวลา
บัญชีในแต่ละปี ดังกล่าว หารด้ วยกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้
(ก) ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [ ( MP-(D-R) )/(MP) ]
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(ข) อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [ (MP)/( MP-(D-R) ) ]
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่กําหนดในข้ อ (2)
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้น ในกรณีที่บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 90 ของกําไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะบริ ษัทหลังหักภาษี เงินได้ ของบริษัท

ทังนี
้ ้ ให้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของ
บริ ษัทไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลนัน้ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ ้นเครื่ องหมาย XD สําหรับหุ้นสามัญ เพื่อสิทธิใน
การรับเงินปั นผล)
(6) ในกรณีท่ ีมีเหตุการณ์ ใดๆ อันทําให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 1 เสียสิทธิและผลประโยชน์ อันพึงได้
โดยที่เหตุการณ์ ใดๆ นัน้ ไม่ ได้ กาํ หนดอยู่ในข้ อ (1) ถึง (5) หรื อในกรณีท่ ีห้ ุนสามัญของบริษัทไม่ มีการซือ้
ขาย ทําให้ ไม่ สามารถกําหนดราคาตลาดได้
บริ ษัทจะพิจารณากําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิใหม่อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทํา
้ นที่สดุ และบริ ษัท
ให้ สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ด้ อยไปจากเดิม โดยให้ ถือว่าผลการพิจารณานันเป็
จะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์
ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผลการพิจารณาเป็ นที่สดุ (หรื อภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มี
เหตุให้ ต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว)
6.2 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ (1) ถึง (6) เป็ นอิสระต่อกัน และจะคํานวณการ
เปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลังเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงตามลําดับดังนี ้ คือ (1) (5) (4) (2) (3) และ (6) โดยในแต่ละลําดับครัง้ ที่
คํานวณการเปลี่ยนแปลง ให้ คงสภาพของราคาการใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม 3 ตําแหน่ง และอัตราการใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม 5
ตําแหน่ง
6.3 การคํานวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ (1) ถึง (6) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึง่ ทําให้ ราคา
การใช้ สทิ ธิใหม่เพิ่มขึ ้น และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น
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6.4 ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 5 ตําแหน่งของอัตราการ
ใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คํานวณได้ ออกมาเป็ นเศษหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และหากราคาการใช้ สิทธิหลัง
้ านวณได้
การเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญในการแสดงความจํานงการใช้ สิทธิในรอบนันคํ
เป็ นเศษของบาท ให้ ตดั เศษของบาททิ ้ง โดยไม่มีการชดเชย หรื อชดใช้ คา่ เสียหายใดๆ
6.5 ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ จนทําให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่มีราคาตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท ให้ ใช้ มลู ค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นราคาการใช้ สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้ สิทธิใหม่ให้ ใช้ อตั ราการ
ใช้ สทิ ธิที่คํานวณได้ ตามสูตรในข้ อ (1) ถึง (6) ต่อไปแล้ วแต่กรณี
6.6 การเปลี่ยนแปลงราคาใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ (1) ถึง (6) บริ ษัทจะดําเนินการแจ้ งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอก
ถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทราบทันทีที่
มีเหตุให้ ต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิดงั กล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ระบบ SET
SMART / ELCID) และจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีเหตุให้ ต้อง
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
การชดใช้ ค่าเสียหายกรณีท่ ีบริษัทไม่ สามารถจัดให้ มีห้ ุนสามัญเพื่อรองรั บการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครั ง้ ที่ 1 ได้
7.1 การชดใช้ คา่ เสียหาย
ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ได้ ครบถ้ วน บริ ษัทจะ
ชดใช้ คา่ เสียหายให้ เฉพาะผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่มาแจ้ งความจํานงที่จะใช้ สทิ ธิในวันครบกําหนดการใช้ สทิ ธิแต่
ละครัง้ ซึ่งบริ ษัทไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ได้ อย่างเพียงพอ
ยกเว้ นกรณีตามที่ระบุไว้ ในข้ อจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ตามข้ อ 8 หัวข้ อ “ข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ” บริ ษัทจะจัดให้ มีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้
ที่ 1 เพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ภายใน 30 วัน นับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิที่บริ ษัทไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ
สามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิได้ อย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้ เพื่อทําการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 เท่านัน้ ซึง่
การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 นี ้ จะไม่มีผลกระทบต่อราคาการซื ้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
แต่อย่างใด

7.

7.2 การชําระค่าเสียหาย
การชดใช้ คา่ เสียหายตามข้ อ 7.1 นี ้นัน้ บริษัทจะชําระเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ตามที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบกําหนดการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย หากบริ ษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อ
หุ้นดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ได้ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรร นับ
จากวันที่พ้นกําหนดระยะเวลา 30 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ได้ รับเงินคืนแล้ ว อย่างไรก็ดี ไม่
ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในใบแจ้ งความจํานงในการ
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ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นแล้ วโดยชอบ และ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 จะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
7.3 การคํานวณค่าเสียหาย
การคํานวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ตามข้ อ 7.1 ในหัวข้ อนี ้ มีสตู รการคํานวณดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 หนึง่ หน่วย = B x (MP – Price)
โดยที่

B

คือ

MP
Price

คือ
คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้ มี และ/หรื อ เพิ่มขึ ้นได้ ตามอัตราการใช้ สิทธิ ที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่กําหนดในข้ อ 6.1 (2)
ราคาการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ซึง่ กําหนดไว้ ที่ 4.00 บาทต่อหุ้น หรื อ
ราคาการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ได้ เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิแล้ ว

8. ข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 1
8.1 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทไม่มีข้อจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่การโอนเกิดขึ ้นในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ
พักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ บริ ษัทอาจปิ ดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรื อการใช้
สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน 2 กรณี ดังต่อไปนี ้
(1) การใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย : บริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรื อการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ภายใน 21 วัน ก่อนวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
(2) กรณีที่บริษัทมีห้ นุ สามัญไม่เพียงพอสําหรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ ให้ เลื่อนเป็ นวันทํา
การก่อนหน้ า
ทังนี
้ ้ การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีผลก็ตอ่ เมื่อนายทะเบียนได้ ลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเรี ยบร้ อยแล้ ว
ั ชาติ
8.2 ข้ อจํากัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 กรณีที่ผ้ ใู ช้ สิทธิเป็ นบุคคลที่มิได้ มีสญ
ไทย
(1) ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุไว้ ว่าหุ้นของบริ ษัทโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุให้ มีบคุ คลที่มิได้ มี
สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริ ษัทมีจํานวนรวมกันเกินร้ อยละ 35 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทํา
ให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยของบริ ษัทเกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริ ษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้น
ของบริษัทรายนันได้
้
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ทังนี
้ ้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทในหมวดที่เกี่ยวกับการโอนหุ้นภายหลังการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 นี ้ โดยให้ ถือว่าการแก้ ไขข้ อบังคับมีผลบังคับต่อเงื่อนไขการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิครัง้ ที่ 1 นี ้ นับแต่วนั ที่ได้ รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็ นต้ นไป
(2) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ใู ช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทย หากการออกหุ้นสามัญ
ั ชาติไทยของบริ ษัทเกินอัตราส่วนที่ระบุในข้ อบังคับของ
ดังกล่าวจะทําให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิได้ มีสญ
บริษัท
(3) หากข้ อจํากัดการโอนดังกล่าวข้ างต้ น มีผลทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยที่ได้ ดําเนินการ
ใช้ สิทธิตามวิธีการใช้ สิทธิ ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญไม่
ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน บริ ษัทจะอนุญาตให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ เพียงส่วนที่ไม่
ขัดต่อข้ อจํากัดข้ างต้ น สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยงั ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ เนื่องจากติดข้ อจํากัดดังกล่าว ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 จะสามารถเลือกให้ บริษัทดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) ให้ บริ ษัทคืนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และเงินที่เหลือตามราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ในส่วน
ั ชาติไทยดังกล่าวทาง
ที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่มิใช่สญ
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้
(ข) ให้ บริ ษัทเป็ นผู้ถือใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ั ชาติไทยได้ ยื่น
ครัง้ ที่ 1 และเงินตามจํานวนการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่มิได้ มีสญ
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิในส่วนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิเอาไว้ ตามลําดับก่อนหลัง เพื่อดําเนินการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
้ านวนหรื อบางส่วน เมื่อการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นตาม
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ในส่วนที่ยงั ไม่ได้ มีการใช้ สิทธิดงั กล่าวทังจํ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ดังกล่าวไม่ขดั ต่อข้ อจํากัดเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทย
ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย จะต้ องแสดงความจํานงที่จะให้ บริ ษัทดําเนินการตามข้ อ (ก)
หรื อ (ข) ข้ างต้ น โดยระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในแต่ละ
ครัง้
(4) บริ ษัทจะอนุญาตให้ มีการดําเนินการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
ในส่วนที่ยงั ไม่ได้ รับการใช้ สิทธิตามข้ อ (3) (ข) บางส่วนหรื อทังหมดในวั
้
นครบกําหนดการใช้ สิทธิวนั แรกที่สามารถ
กระทําได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจํากัด อย่างไรก็ดี หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่รอการใช้ สิทธิ ณ วันครบ
กําหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวมากกว่าจํานวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ ซื ้อได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจํากัดการโอนหุ้นเรื่ องสัดส่วน
การถือครองหุ้นของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทย บริ ษัทจะดําเนินการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทย ตามลําดับการแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ตามที่กําหนดในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้
(5) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท แต่ไม่สามารถซื ้อได้
เนื่องจากอัตราส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยในขณะนันเกิ
้ นกว่าจํานวนที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของ
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บริ ษัท ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริ ษัท และ
บริษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นใดๆ ทังสิ
้ ้น
หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 แสดงความจํานงให้ บริ ษัทดําเนินการตามข้ อ (3) (ข) และ ณ วันใช้ สิทธิครัง้ สุด
ท้ าย ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ดังกล่าวไม่สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ เนื่องจากข้ อจํากัดเกี่ยวกับการถือ
ครองหุ้นของบุคคลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทย ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 1 ที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริ ษัทและบริ ษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่
เกิดขึ ้นใดๆ ทังสิ
้ ้น
9. การส่ งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 1
ในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
สามารถเลือกให้ บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
9.1 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ ออกใบหุ้นในนาม
ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนที่ใช้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดง
สิทธิครัง้ ที่ 1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ภายใน 15
วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ อาจจะได้ รับภายหลังจาก
ที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
9.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิไว้ ในบัญชีของ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
บริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 มีบญ
ดําเนินการนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก”
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั้
้ นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกัน
บริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้
และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 7 วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละ
ครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ
ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ไ ด้ ทัน ที ที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ อ นุญ าตให้ ห้ ุน สามัญ ที่ เ กิ ด จากการใช้ สิท ธิ ทํ า การซื อ้ ขายได้ ใ นตลาด
หลักทรัพย์
ในกรณี ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการตามข้ อ 9.2 ชื่อของผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น จะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดง
้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการ
สิทธิครัง้ ที่ 1 ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนันแล้
ออกใบหุ้นแก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นตามข้ อ 9.1 แทน
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9.3 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิไว้ ในบัญชีของ
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ บริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิฝากไว้ กบั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญตามจํานวนที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้
ที่ 1 ได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้
ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นต้ องการขายหุ้น ผู้ที่ได้ รับจัดสรรหุ้นจะต้ องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้ องติดต่อผ่าน
บริ ษัทหลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัท
หลักทรัพย์นนๆ
ั ้ กําหนด ดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์
ได้ ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้ ห้ ุนของบริ ษัททําการซือ้ ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้ รับจัดสรรหุ้นได้
ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
สถานภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่อยู่ระหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 แสดงความจํานงในการใช้
สิทธิ และบริ ษัทอยู่ระหว่างจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดง
สิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ยงั ไม่ได้ แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ และสถานภาพนี ้จะสิ ้นสุดลงเมื่อมีรายชื่อของผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิครัง้ ที่ 1 ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ข้ างต้ นแล้ ว ในกรณีที่บริ ษัทมีการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ
ในช่วงที่บริ ษัทยังไม่ได้ นําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 เข้ าจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ บริ ษัทจะดําเนินการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
โดยเร็วที่สดุ ตามจํานวนที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 สมควรจะได้ รับหากราคาการใช้ สิทธิที่ได้ ปรับใหม่นนั ้ มีผลใช้
บังคับ โดยหุ้นสามัญส่วนที่ออกให้ เพิ่มนี ้อาจได้ รับช้ ากว่าหุ้นสามัญที่จะได้ รับก่อนหน้ านี ้แล้ ว แต่ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่
มีการปรับสิทธิ
10. สิทธิและสภาพของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรั บการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 1
หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิม
ซึง่ ได้ ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าของบริ ษัททุกประการ ทังนี
้ ้ นับแต่วนั ที่มีการจดแจ้ งชื่อผู้ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 1 เป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว หากบริ ษัทได้
ประกาศวันกําหนดให้ สทิ ธิในเงินปั นผล หรื อผลประโยชน์อื่นใดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนวันที่บริ ษัทได้ จดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 เป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ดังกล่าวจะไม่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นนัน้
11. การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิ
11.1 การแก้ ไขในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญหรื อที่ต้องดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิในเรื่ องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระสําคัญของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
้
สิทธิ หรื อเรื่ องที่เห็นได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 โดยชัดแจ้ ง
เช่น การแก้ ไขขันตอนการใช้
หรื อในส่วนซึง่ ไม่ทําให้ สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ด้ อยลง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง กฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อ
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คําสัง่ ที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกาศ หรื อข้ อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง ให้ บริ ษัทกระทําได้ โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ภายหลังจากที่ได้ แจ้ งให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ ว
11.2 การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีอื่น
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 11.1 ต้ องได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 12.8 หรื อข้ อ 12.10 แล้ วแต่กรณี
11.3 การแจ้ งการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
บริษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทุกราย ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิดงั กล่าวในข้ อ 11.1หรื อ
11.2 และจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 เมื่อได้ รับการร้ องขอภายใน
15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
11.4 การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมาย และเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
12. การประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 1
12.1 การเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
บริษัทต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 เพื่อขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ภายใน 30 วัน
นับแต่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิในสาระสําคัญ ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 11.2 ไม่ว่าโดยบริ ษัทหรื อ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 อย่างไรก็ดี ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้ แก้ ไขข้ อกําหนด
สิทธิในเรื่ องการขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 อัตราการใช้ สทิ ธิ ราคาใช้ สทิ ธิ อันจะเป็ นผลกระทบในด้ าน
ลบต่อสิทธิ และ/หรื อ ส่วนได้ เสียของผู้ถือหุ้นของบริษัท หรื อที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ลงมติ
ไว้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการขอเสนอแก้ ไขในเรื่ องดังกล่าว
(2) หากมีเหตุการณ์ สําคัญ ซึ่งบริ ษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 อย่างเป็ น
นัยสําคัญ หรื อความสามารถของบริ ษัทในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อกําหนดสิทธิ ในกรณีที่บริ ษัทไม่ดําเนินการเรี ยก
ประชุมภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวในข้ อ (1) หรื อ (2) ข้ างต้ น ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิครัง้ ที่ 1 รายหนึ่งหรื อหลายรายที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ยงั มิได้ มีการใช้ สิทธิ สามารถที่จะร้ องขอให้ บริ ษัทดําเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ได้ และบริ ษัทจะต้ องจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจาก
วันที่ได้ รับการร้ องขอจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ดังกล่าว
12.2 ผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
ผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 แต่ละครัง้ จะประกอบด้ วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และบริษัท
61

(2) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรื อบุคคลซึง่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจารณา ซึง่ ได้ รับการร้ อง
ขอจากบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ให้ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อทําการชี ้แจงและแสดงความเห็นต่อที่
ประชุม
(3) บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ เข้ าร่วมประชุมในฐานะผู้สงั เกตการณ์
12.3 หนังสือเชิญประชุม
ในการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ให้ บริ ษัทส่งหนังสือเรี ยกประชุม (ซึง่ ระบุ สถานที่ วันและเวลาและ
เรื่ องที่จะพิจารณาในที่ประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ตามสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 เพื่อ
กําหนดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
12.4 การมอบฉันทะ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 อาจแต่งตังผู
้ ้ รับมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุม และ/หรื อ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 คราวใดๆ ก็ได้ โดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะต้ องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึง่ ทําตาม
แบบที่บริ ษัท และ/หรื อ นายทะเบียนกําหนด และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 พร้ อมกับหนังสือเรี ยก
ประชุมแล้ ว) ต่อประธานที่ประชุมหรื อบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
12.5 องค์ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 จะต้ องมีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 (ถ้ ามี) ซึง่ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ เข้ าร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
12.6 ประธานที่ประชุม
ให้ ประธานกรรมการของบริษัทหรื อกรรมการบริษัทคนใดคนหนึง่ ทําหน้ าที่เป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิครัง้ ที่ 1
12.7 การเลื่อนประชุม
12.7.1 ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ไม่วา่ ครัง้ ใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 45 (สี่สบิ ห้ า)
นาที ยังมีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 เข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้ องสัง่
เลิกการประชุม โดย
(1) ในกรณีที่บริ ษัทเป็ นผู้เรี ยกประชุม ให้ ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
ไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซงึ่ ประธานกําหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้ องอยู่ภายในระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม นอกจากนี ้ เรื่ องที่พิจารณาและลง
มติในที่ประชุมครัง้ ใหม่ จะต้ องเป็ นเรื่ องเดิมที่อาจพิจารณาได้ โดยชอบในการประชุมครัง้ ก่อนเท่านัน้
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(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 เป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุม จะไม่มีการประชุมใหม่ตามกําหนดไว้
ในข้ อ (1)
(3) ในกรณีที่การประชุมซึง่ ขาดองค์ประชุมนี ้ เป็ นการประชุมที่ได้ เรี ยกประชุมเนื่องจากการประชุมในครัง้ ก่อน
ขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ (1)
12.7.2 นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 จะต้ องจัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมสําหรับการประชุมครัง้ ใหม่ที่จะจัดขึ ้น
เนื่องจากการประชุมครัง้ ก่อนขาดองค์ประชุมให้ แก่ผ้ อู อกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิครัง้ ที่ 1 ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งเคยได้ จดั ส่งหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ในครัง้ ที่
ขาดองค์ประชุมนันทุ
้ กรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครัง้ ใหม่ โดยหนังสือเรี ยก
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 จะต้ องระบุวนั เวลา สถานที่สําหรับการประชุม วาระการประชุม และ
องค์ประชุมที่ต้องการสําหรับการประชุมครัง้ ใหม่
12.8 มติที่ประชุม
มติของที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 1 ทังหมดของผู
้
้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 หรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงและให้ มติ
นันมี
้ ผลผูกพันผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทุกราย ไม่วา่ จะได้ เข้ าร่วมประชุมหรื อไม่ก็ตาม
12.9 รายงานการประชุม
บริ ษัทจะจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้
้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 โดยให้ ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ในครัง้ นันๆ
รายงานการประชุม ทังนี
้ ้ ให้ จดั เก็บรายงานการประชุมไว้ กบั บริ ษัทรายงานการประชุมดังกล่าวซึง่ ลงนามโดยประธานที่
ประชุมในแต่ละครัง้ ให้ ถือว่าถูกต้ องและผูกพันผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทุกรายไม่ว่าจะได้ เข้ าร่วมประชุมด้ วย
หรื อไม่ก็ตาม ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ร้ องขอ บริ ษัทจะต้ องจัดส่งรายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 รายที่ร้องขอด้ วย โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ดังกล่าวจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดส่งรายงานการประชุมนันๆ
้
12.10 มติเป็ นหนังสือแทนการประชุม
ในกรณีที่จะต้ องมีการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 เพื่อลงมติไม่ว่าเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดตามที่กําหนดไว้ ใน
ข้ อกําหนดสิทธิ บริ ษัทอาจขอให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทําความตกลงกันเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแทนการ
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 เพื่อลงมติในเรื่ องดังกล่าวได้ แต่มติดงั กล่าวจะต้ องมีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 1 ซึง่ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่ยงั
ไม่ได้ ใช้ สิทธิทงหมด
ั้
ลงลายมือชื่อให้ ความเห็นชอบไว้ เป็ นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรื อหลายฉบับก็ได้ และส่ง
มอบให้ ประธานกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้เก็บรักษาไว้ การลงมติตามวิธีการที่กําหนดในข้ อ
12.10 นี ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ไม่สามารถยกเลิกหรื อเพิกถอนมติที่สง่ มาได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ น
หนังสือจากบริ ษัท และมติดงั กล่าวจะมีผลใช้ บงั คับและผูกพันผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทุกราย ไม่ว่าจะได้ ลง
ลายมือชื่อให้ ความเห็นชอบในมติดงั กล่าวหรื อไม่ก็ตาม
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12.11 ค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการจัดการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ทังที
้ ่เรี ยก
ประชุมโดยบริษัท หรื อที่เรี ยกประชุมโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
13. กฎหมายที่ใช้ บังคับ
ข้ อกํ าหนดสิทธิ ฉบับนี จ้ ะมีผลใช้ บังคับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึงวันกําหนดการใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ าย โดย
ข้ อกําหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้ขัดแย้ งกับกฎหมาย
หรื อประกาศใดๆ ที่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ใช้ ข้อความตามกฎหมายหรื อประกาศดังกล่าว
บังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนข้ อความของข้ อกําหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขดั แย้ งกันนัน้
ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

โดย
.........................................................
(นายศิวะพร ชมสุวรรณ)
กรรมการผู้อํานวยการ
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