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วนัท่ี 5 มิถนุายน 2556 
 
เร่ือง แจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 

เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย   1.  หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นและเอกสารจองซือ้สามญัเพิ่มทนุพร้อมใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ 

 บริษัทครัง้ท่ี 1 ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์  
 จํากดั (มหาชน) 

2. ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
3. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
4. ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 

 สามญัของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ 
 หุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ และได้รับจดัสรร 

 
ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ได้มีมติออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 85,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1.00  บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2556 และให้
รวบรวมรายช่ือ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนใน
วนัท่ี 15 มีนาคม 2556) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่ในราคาหุ้นละ 4.00  บาท พร้อมทัง้ ให้จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน 85,000,000 หน่วย แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและได้รับการจดัสรร ใน
อตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาเสนอขาย 0 บาท โดยมีราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดง
สทิธิเทา่กบั 4.00 บาทตอ่หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท นัน้ 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดข้อกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  รวมถึง 

รายละเอียดและข้อกําหนดสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
และ 4 
 

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพ่ือแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งมีจํานวนตามท่ีระบใุนใบรับรองสิทธิการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2) และขอแจ้งกําหนดการจองซือ้ รวมถึงวิธีการจองซือ้และรับชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทนุ
ดงันี ้
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กาํหนดการจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
1.  กาํหนดวันจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
      ระหวา่งวนัท่ี  2 – 5 และ 8 กรกฎาคม 2556 ในระหวา่งเวลา 09.00 น. - 16.00 น. (รวม 5 วนัทําการ)  
 
2.  ช่ือผู้ตดิต่อและสถานที่การจองซือ้และรับชาํระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  
อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 27  ห้องประชมุ A  
ท่ีอยู ่1858/118-119, 121-122,124-130 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 0-2338-3289-92 โทรสาร 0-2338-3904 

 
3.  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
     3.1) กรณีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจดัสรร ผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าวจะได้รับ

การจดัสรรทัง้จํานวนท่ีจองซือ้  
3.2) กรณีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร จะต้องแสดงความจํานงการจองซือ้หุ้ น

สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิตามใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิ โดย
กรณีมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ี
เหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะซือ้เกินสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ีได้รับการ
จดัสรรตามสทิธิ ดงันี ้ 
(1) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือมากกว่าจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ จะจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและชําระค่า

จองซือ้หุ้นดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
(2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ จะจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ ตามขัน้ตอน

ดงันี ้
(ก)   จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนําสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้

จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายคณูด้วยจํานวนท่ีเหลือ จะได้เป็นจํานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะราย
มีสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้น ให้ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้จํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรร
จะไมเ่กินจํานวนท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซือ้และชําระคา่จองซือ้แล้ว 

(ข)  ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้ทําการจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายและยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบ โดยจะจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกิน
กวา่สทิธิแตล่ะรายนัน้ โดยนําสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิแต่ละรายคณูด้วยจํานวนท่ี
เหลือ จะได้เป็นจํานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิท่ีจะได้รับการจดัสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้น 
ให้ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้จํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้
และชําระค่าจองซือ้แล้ว และให้ดําเนินการจัดสรรหุ้นให้ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิด้วยวิธีการในข้อ (ข) นี ้
จนกระทัง่ไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร 

3.3   กรณีมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะขออนมุติัลดทนุจด
ทะเบียนในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 
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4.  วธีิการจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
      4.1) ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ได้ตามวนั เวลา และสถานท่ีตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1 และข้อ 2 

4.2) เอกสารท่ีใช้ในการจองซือ้ ประกอบด้วย 
(1)    ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีกรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ และใน

กรณีท่ีผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล จะต้องลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราสําคญั
ของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

(2) หลกัฐานการชําระเงิน ได้แก่ ใบนําฝากเงินเข้าบญัชี (Pay-in Slip) หรือเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ (ท่ี
สามารถเรียกเก็บได้จากสํานกัหกับญัชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วนัทําการเท่านัน้) พร้อมทัง้ระบช่ืุอ นามสกลุ 
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ ด้านหลงัของหลกัฐานการชําระเงิน 

(3) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือฉบบันี ้

(4) เอกสารประกอบการแสดงตน  
 (ก)  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขท่ีบัตร

ประจําตวัประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอ่ืนหน้าท่ีมีเลขท่ีบตัรประชาชน พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง) โดยลายมือช่ือนัน้
จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงช่ือสกลุ ซึ่งทําให้ช่ือสกลุไม่ตรงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 15 
มีนาคม 2556 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสําเนาเอกสารท่ีออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนช่ือสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

(ข) บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว : สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

(ค) นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึง่ออกไม่เกิน 
6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และ
ประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาใบต่างด้าว 
หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถกูต้อง 

(ง) นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ และ
หนงัสือรับรองของบริษัทท่ีมีอายไุม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้
มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาใบต่าง
ด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลง
นามรับรองสําเนาถกูต้องสําเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองสําเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรอง
ลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยใน
ประเทศท่ีเอกสารดงักลา่วได้จดัทํา หรือรับรองความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 12 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 

ทัง้นี  ้ลายมือช่ือในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามใน
เอกสารจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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(5) หนงัสือมอบอํานาจให้กระทําการแทน ซึง่ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจมา
กระทําการแทน) พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ รับมอบอํานาจ ซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  

(6) สําหรับผู้จองซือ้ท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับ และประสงค์ท่ีจะรับเงินค่าจองซือ้หุ้นคืนในกรณีท่ีไม่ได้รับ
การจดัสรรหุ้นในส่วนท่ีเกินกว่าสิทธิ หรือได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินสิทธิ โดยวิธีโอน
เงินเข้าบญัชีอตัโนมติั (Automatic transfer System: ATS) จะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์หน้าแรกท่ี
ระบุช่ือบัญชีหรือสําเนา Statement บญัชีกระแสรายวันอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเปิดไว้กับธนาคารท่ีมีสาขาใน
ประเทศไทย พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

 
4.3 ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต้องชําระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีจองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดย

มีวิธีการชําระเงิน ดงันี ้
(1)    กรณีชําระเป็นเงินโอน  

(ก) ชําระเงินเข้าบญัชี  “บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ เพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ“ 
บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 333-1-73584-7 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) สาขาถนนบางนา-
ตราด 

(ข) ฝาก/โอนเงินครัง้เดียว ตอ่ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสทิธิ หรือต่ํากวา่สทิธิ หรือเกินกวา่สทิธิ 
(ค) กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองการจองซือ้หุ้น) ช่ือ-นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ี

สามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัของหลกัฐานใบนําฝากเงินเข้าบญัชี (Pay-in Slip) 
(ง) กําหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชําระด้วยเงินโอน 
 โอนด้วยเงินสด : รับจองซือ้ระหว่างวนัท่ี 2 – 5 และ 8 กรกฎาคม 2556 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 

16.00 น. 
 โอนด้วยเช็ค : รับจองซือ้ระหว่างวนัท่ี 2 - 4 กรกฎาคม 2556 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

ทัง้นี ้เช็คท่ีใช้โอนต้องลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2556 ซึ่งจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้
จากสํานกัหกับญัชีในกรุงเทพฯ ภายใน 1 วนัทําการเทา่นัน้ 

(2) กรณีชําระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ  
(ก) สัง่จ่าย  บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ เพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยต้องลง

วนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2556 ซึ่งจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในกรุงเทพฯ 
ภายใน 1 วนัทําการเทา่นัน้ 

(ข) รวมจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ จํานวน 1 ฉบบัต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิ หรือต่ํากว่า
สทิธิ หรือเกินกวา่สทิธิ 

(ค) กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองการจองซือ้หุ้น) ช่ือ-นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ี
สามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ 

(ง) กําหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ : รับจองซือ้ระหว่างวนัท่ี 2 – 4  
กรกฎาคม 2556 ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. – 16.00 น. 

 
ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจาํนวนเงนิ
ค่าจองซือ้หุ้น 
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4.4 ผู้จองซือ้ต้องนําใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ 4.2 พร้อมเงินค่าจองซือ้ตามข้อ 4.3 มา
ย่ืนความจํานงขอจองซือ้และชําระเงินได้ท่ีสํานกังานของบริษัทฯ ตามสถานท่ีท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 2 ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ทัง้นี ้ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งใบจองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ โปรดจดัส่งเอกสารการจองซือ้ต่าง ๆ 
ตามข้อ 4.2 โดยส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนด่วนพเิศษ (EMS) เท่านัน้ มายงัสํานกังานของ บริษัทฯ ตามท่ี
อยู่ท่ีระบไุว้ในข้อ 2 ทัง้นี ้เอกสารการจองซือ้จะต้องถงึบริษัทฯ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม 

2556 และเพ่ือความสะดวกในการจองซือ้ กรุณาวงเลบ็มุมซองว่า “การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน”  

  
หากบริษัทฯ ไมไ่ด้รับเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นภายในวนัและเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะถือว่าผู้ ถือหุ้นราย
นัน้สละสทิธิในการจองซือ้หุ้นดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน
ท่ีจองซือ้เกินสทิธิตอ่ไป 

 
4.5 บริษัทฯ จะนําเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ของผู้จองซือ้ทุกรายเข้าบญัชีของบริษัทฯ เพ่ือเรียกเก็บเงิน และจะตดั

สิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัของผู้จองซือ้หุ้นรายท่ีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟได้
จากการเรียกเก็บเงินครัง้แรก 

 
4.6 ผู้จองซือ้ท่ีย่ืนความจํานงในการจองซือ้และได้ชําระค่าจองซือ้หุ้นสามญัแล้ว จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธิการจองซือ้หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการเอกสารการจองซือ้หุ้นสามญั และ/หรือ
ค่าจองซือ้หุ้นตามข้อ 4.2 และข้อ 4.3 ภายในเวลาท่ีกําหนด โดยบริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วให้แก่ผู้
ถือหุ้นรายอ่ืนท่ีจองซือ้เกินสทิธิตอ่ไป 

 
5.   การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นและการคืนเชค็ค่าจองซือ้หุ้น 
 ในกรณีท่ีต้องมีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นหรือการคืนเช็คคา่จองซือ้หุ้น บริษัทฯ จะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นเกินสิทธิและไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นหรือได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้
เกินสทิธิ เน่ืองจากมีหุ้นเหลือไมพ่อขาย 
บริษัทฯ จะคืนเงินตามจํานวนหุ้นท่ีไม่ได้รับการจดัสรร โดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วนั นบั
จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นในส่วนท่ีไม่ได้รับ
การจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะต้องชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้หุ้นในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรร นับจากวนัท่ีพ้นกําหนด
ระยะเวลา 14 วนัดงักล่าว จนถึงวนัท่ีได้มีการชําระคืนตามวิธีการดงักล่าว โดยผู้จองซือ้สามารถเลือกวิธีการรับ
เงินคา่จองซือ้คืนด้วยวิธีใดวิธีหนึง่ ดงันี ้
(1) รับเงินโอนเงินเข้าบญัชีอตัโนมติั (Automatic transfer System: ATS) โดยต้องเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือบญัชี

กระแสรายวนัท่ีเปิดไว้กบัธนาคารท่ีมีสาขาในประเทศไทยเท่านัน้ และช่ือบญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผู้
จองซือ้ท่ีระบุในใบจองซือ้ โดยแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกท่ีระบุช่ือบัญชี หรือสําเนา 
Statement บญัชีกระแสรายวนัอยา่งใดอยา่งหนึง่ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

(2) รับเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คค่าจองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ใน
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ทะเบียนผู้ ถือหุ้นโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินค่าจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มี
สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป 
 

กรณีท่ีผู้จองซือ้ไม่ได้ระบุวิธีการรับเงินค่าจองซือ้คืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้น
ให้แก่ผู้จองซือ้ โดยสง่เป็นเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
 

5.2 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหลกัทรัพย์ เน่ืองจากปฏิบัติผิดเง่ือนไขในการจองซือ้ และ/หรือไม่
สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ตามเช็คคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ 
ในกรณีดงักลา่ว ผู้จองซือ้ต้องติดตอ่ขอรับเช็คคืนจากบริษัทฯ ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในข้อ 2 ภายใน 30 วนั นบัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

 
6.   วธีิการส่งมอบหลักทรัพย์ 
       ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้
ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ภายใน 15 วนั นบัจากวนัปิดการ
จองซือ้หุ้น ซึ่งในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซือ้อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีหุ้นของบริษัทฯ ได้รับ
อนมุติัให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 
 

6.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่  บริษัทฯ จะ
ดําเนินการนําหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” โดย
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ฝากไว้ และออกหลกัฐาน
การฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ซึง่ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะสามารถขายหุ้น
ท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทําการซือ้ขายได้
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 
ในกรณีข้อ 6.2 นี ้ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้น
ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้
ตามข้อ 6.1 แทน 
 

6.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุ้น
ท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ
บนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นเข้าบญัชีดงักล่าวในนามของผู้จองซือ้หุ้น และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้
ภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ซึ่งในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และหากผู้จองซือ้ต้องการถอนหลกัทรัพย์ดงักล่าว สามารถติดต่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม
การถอนหลกัทรัพย์ตามอตัราท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด 
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7.   ข้อมูลสาํคัญอ่ืนๆ 
7.1 หากจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับชําระ บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือตามจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั แต่ทัง้นี ้จํานวนเงินดงักล่าว
จะต้องไมเ่กินมลูคา่หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ได้รับจดัสรรทัง้หมด 
 

7.2 ในกรณีหากการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิ และ/หรือหากการสละสทิธิหรือการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุไม่ครบของผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 35 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวดงักลา่ว โดยผู้ ถือหุ้นต่างด้าวดงักลา่วอาจไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรร
เพียงบางส่วนตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวท่ีเหลืออยู่ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือจากกรณีดงักลา่วตอ่ไป 
 

7.3 ผู้ ถือหุ้นท่ีใช้สิทธิในการจองซือ้จะต้องระบุรหสับริษัทหลกัทรัพย์ (ตามท่ีระบไุว้ด้านหลงัใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ) ท่ีผู้ ถือหุ้นมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ และเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีประสงค์จะให้โอนหุ้นท่ีได้รับการ
จดัสรรเข้าบญัชีดงักล่าวให้ถกูต้อง หากระบบุริษัทหลกัทรัพย์หรือเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง จะทํา
ให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึง่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของหุ้นหรือความ
ลา่ช้าในการติดตามคืนหุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดงักลา่วไม่ถกูต้องครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการออกใบหุ้ นให้แก่ผู้ จองซือ้แทน  ซึ่งอาจทําให้ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถขายหุ้ นท่ีได้รับการจัดสรรในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัในวนัทําการแรกของการซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีจองซือ้ 
 

7.4  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนเง่ือนไขในการจองซือ้หุ้น วิธีการชําระเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือข้อมลูใดๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหาอปุสรรคหรือข้อจํากดัใน
การดําเนินงาน ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
 

7.5 ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีแ้ละได้รับการจดัสรร จะได้รับใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทครัง้ท่ี 1 
ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยไมคิ่ดมลูคา่  

 

 
ทัง้นี ้หากมีข้อสงสยัประการใดเก่ียวกบัการจดัสรร ขัน้ตอน และวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุหรือข้อมลูเก่ียวกบัการ

จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามได้ท่ี ฝ่ายเลขานกุารบริษัท โทรศพัท์ 0 -2338 -
3289-92 

 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

                                                                                นายศิวะพร ชมสวุรรณ    
        กรรมการผู้ อํานวยการ 
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หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
พร้อมใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 1 

ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ  
ของ 

บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดเูทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 85,000,000 หุ้น ต่อผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายช่ือตามที่กาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ( Record date) 

 ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และ รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2556 

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท อัตราส่วน 1 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ 
โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รับใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทครัง้ที่ 1 ใน

อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสทิธิ  
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 
1.   ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัท 
       บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า Nation 

International Edutainment Public Company Limited สํานกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีอาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 เลขท่ี 
1858/123 – 124 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โทรศพัท์ (02) 338 – 3333 โทรสาร (02) 
338 – 3334 ตอ่ 3292 

 
2.   วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีมตใิห้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  1/2556 เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 และท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 

 
3.   รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน :  หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่
ทุนจดทะเบียนชาํระแล้วก่อน
การเพิ่มทุน  

:  85,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จํานวน  85,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1.00  บาท 

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาํระ
แล้วภายหลังการเพิ่มทุน (ใน
กรณีที่มีการจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ครบทัง้จาํนวน) 

:  170,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน 170,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1.00  บาท 

วธีิการจัดสรร 
 

:  จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ซึง่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 14 
มีนาคม 2556 (และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 15 
มีนาคม 2556) ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
 
ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัท่ีไม่ได้รับการจองซือ้เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือดงักล่าวให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมท่ี
ประสงค์จะซือ้หุ้นเกินสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม (Excess right) ในราคา
เดียวกนักบัหุ้นท่ีได้รับการจดัสรร  
 
ในกรณีท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิม
จองซือ้เกินสิทธิ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกิน
สิทธิแต่ละรายตามสดัสว่นหุ้นสามญัเดิมท่ีถืออยู่ โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนดังกล่าวให้ดําเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ
จดัสรร 
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ในกรณีมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ บริษัทฯ จะขออนมุติัลดทนุจดทะเบียนในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

จาํนวนหุ้นที่จัดสรร :  85,000,000 หุ้น  
อัตราส่วน :  1 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่
ราคาเสนอขายต่อหุ้น :  4.00  บาท 

 
4.   กาํหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือกาํหนดสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  1/2556 เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 ได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจํานวนหุ้น ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 และให้
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลง) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 

 
5.   กาํหนดวันจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าหุ้นเพิ่มทุน 

ระหวา่งวนัท่ี 2 – 5  และ 8 กรกฎาคม 2556 ในระหวา่งเวลา 09.00 น. - 16.00 น. 
 
6.  วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนส่วนที่เพิ่ม  
 เพ่ือรองรับการซือ้หุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม รองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และรองรับ

การใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนกังาน 
 เพ่ือใช้เงินท่ีได้เป็นเงินลงทนุในธุรกิจทีวีดิจิตอล ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และเป็นเงินทนุหมนุเวียนใน

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
 

7.  ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
 บริษัทฯ มีเงินทนุเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ 
 การขยายฐานเงินทนุของบริษัทฯ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ อนัจะสง่ผลให้บริษัทฯ มี

ต้นทนุการกู้ ยืมเงินท่ีต่ําลงในอนาคต 
 เป็นแรงจงูใจแก่พนกังาน รวมทัง้เป็นการให้รางวลัและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และเป็นการรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีความสําคญัต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ 

 
8.  นโยบายเงนิปันผลและสทิธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 
 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปี ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) 

หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นและเหมาะสม ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วอาจเปล่ียนแปลงได้ โดยขึน้อยู่กบัความจําเป็นและความเหมาะสมภายใต้เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดงักลา่วจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 
 ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้นีมี้สิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงาน เร่ิมตัง้แต่ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวได้รับ

การจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 
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 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเม่ือบริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการจ่ายปันผล ก็จะมีสิทธิท่ีจะ
ได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 
9.  รายละเอียดอ่ืนที่จาํเป็นสาํหรับใช้ประกอบการตัดสนิใจลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในครัง้นี ้จะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดย
รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสทิธิมีดงันี ้

ประเภท : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดเูทน 
เมนท์ จํากดั (มหาชน)  

ชนิด : ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 
อายุของใบสาํคัญแสดงสทิธิ : 5 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 
จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิ : 85,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
วธีิการเสนอขาย : เป็นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมท่ีจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนใน

อตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 
14 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้นในวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 

จํานวนหุ้นที่สํารองเพ่ือการ
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สทิธิ 

: 85,000,000 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยท่ีไม่มีหุ้น
เหลือจากการออกและเสนอขายในครัง้นี ้จํานวน 170,000,000 หุ้น 

อัตราการใช้สทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (โดยอตัราการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลง
ในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ราคาใช้สทิธิ : 4.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาท่ีมีส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 56.19 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วง
นํา้หนักของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ในช่วงระยะเวลา 7 วนัทําการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 1/2556 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 ซึง่เท่ากบั 9.13 บาท/หุ้น (โดย
ราคาการใช้สทิธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

วันออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ : วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 
ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ทกุวนัท่ี 15 ของเดือน

ธันวาคมและเดือนมิถนุายนของแต่ละปี (วนักําหนดใช้สิทธิ) โดยวนักําหนดใช้สิทธิครัง้
แรกจะตรงกบัวนัท่ี 15 ธันวาคม 2556 และวนักําหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัท่ี
ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 ในกรณีท่ีวนัใช้
สิทธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัทฯ ให้เล่ือนวนัใช้สิทธิเป็นวนัทําการสดุท้าย



12 

 

ของบริษัทฯ ก่อนวนัใช้สิทธิ โดยระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิจะต้องไม่น้อย
กวา่ 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิ 

ตลาดรองของใบสํา คัญ
แสดงสทิธิ 

: บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอม็เอไอ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่
เกดิจากการใช้สทิธิ 

: บริษัทฯ จะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียน เป็นหลกัทรัพย์จด 
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอม็เอไอ 

นายทะเบียนใบสาํคัญแสดง
สทิธิ 

: บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 
ข้อกําหนดสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (NINE-W1) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของ
หนงัสือฉบบันี ้
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัทฯ 

 
1. ประเภทกจิการและลักษณะการประกอบธุรกจิในปัจจุบัน 

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“NINE”) และบริษัทยอ่ย (“กลุม่บริษัทฯ”) ประกอบ

ธุรกิจสํานกัพิมพ์และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ดงันี ้

1) ธุรกจิสาํนักพมิพ์ แบง่เป็น 2 ประเภทดงันี ้
ก) สิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชน : กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิต นําเข้าและจดัจําหน่ายสิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชน

เพ่ือการศึกษา บนัเทิง และการเสริมทกัษะผ่านบริษัท เนชัน่ เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (“NED”) และบริษัท 
เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (“NEE”) ภายใต้ช่ือสํานกัพิมพ์ “เนชัน่ เอ็ดดเูทนเมนท์” และ “เนชัน่
เอก็มอนท์” โดยสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
 สิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย โดย NED ได้รับ

ลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและสํานกัพิมพ์ชัน้นํา อาทิ Shueisha, Shogakukan, Kodansha, Kadokawa 
Shoten และ Futabasha เป็นต้น จนถงึปี  2555 NED ได้รับลขิสทิธ์ิในการพิมพ์และจดัจําหน่ายสิ่งพิมพ์
สําหรับเยาวชน ทัง้สิน้จํานวนมากกวา่ 500 เร่ือง หรือมากกวา่ 4,300 ปก ในรูปแบบดงัตอ่ไปนี ้
- นิตยสารการ์ตนูรายเดือน “Boom” ซึง่รวบรวมการ์ตนูญ่ีปุ่ นยอดนิยมหลายเร่ืองจากนิตยสารการ์ตนู

รายสปัดาห์อนัดบัหนึง่ของญ่ีปุ่ นคือ “Shonen Jump” และการ์ตนูไทย ไว้ในเลม่เดียวกนั  
- หนงัสือการ์ตนูรวมเลม่ (Comic Collection) และหนงัสือการ์ตนูในรูปแบบพิเศษ (Limited Edition) 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรวมเล่มการ์ตูนท่ีลงเป็นตอนๆ ในนิตยสารการ์ตูน “Boom” เช่น “นารุโตะ”         
” “Hunter x Hunter” “Sket Dance” “Bakuman” “Enigma” “Blue Exorcist” “อภยัมณีซาก้า”  

- หนังสือการ์ตนูเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้มาจากนิตยสารการ์ตูน “Boom” เช่น หนังสือชุด “โดราเอมอน” 
“New เครยอนชินจงั” “Slam Dunk ฉบบั Deluxe”    

- คอมมิกส์ เอ็ซเซ (Comics Essay) เป็นหนงัสือท่ีมีร้อยแก้วผสมผสานกบัลายเส้นการ์ตนู มีเนือ้หา
สนกุสนานและให้แง่คิดท่ีน่าสนใจ  

- หนงัสือการ์ตนูความรู้ (Edutainment Comics) เป็นการ์ตนูสาระบนัเทิง แทรกความรู้ต่างๆ และ
คําอธิบายเชิงวิชาการ จากสํานกัพิมพ์ชัน้นําของเกาหลี เช่น “สนกุคิดกบัไอน์สไตน์” “ดร.อิ๊กนอเบล” 
และการ์ตนูท่ีได้รับลขิสทิธ์ิจากบริษัทของคนไทย เช่น  “เบิร์ดแลนด์ ชดุตามรอยพระราชา”   

- หนงัสือนิทานภาพ (Story Book) สําหรับเด็กเล็ก เช่น “เชลล์ดอน” จากประเทศไทย “แกะน้อยสดุ
กวนกบัหมาป่าจอมป่วน” จากประเทศจีน  “Canimals” จากประเทศเกาหลี  

- หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะ (Activity Book) สําหรับเด็กเล็ก โดยใช้ตวัการ์ตนูท่ีมีช่ือเสียงท่ีเด็กช่ืน
ชอบ เช่น “เชลล์ดอน” “เบิร์ดแลนด์”   

- หนงัสือสาระความรู้สําหรับเยาวชน ซึ่งอาจนําไปใช้เป็นหนงัสืออ่านนอกเวลา เช่น “ชดุ คนดงัระดบั
โลก” จากประเทศเกาหลี  

 
 สิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย โดย NEE ได้รับความ

ไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิต  นําเข้า และจําหน่ายสิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชนท่ีได้รับลิขสิทธ์ิจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ
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และสํานกัพิมพ์ชัน้นําจากกลุม่ประเทศแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย อาทิ Walt Disney, Warner 
Bros.,  Simon & Schusters, Nickelodeon ประเทศสหรัฐอเมริกา Hit Entertainment, Chorion,  
Scholastic UK, Egmont UK, Dorling Kindersley ประเทศองักฤษ, VGS ในเครือของ EGMONT, 
Verlagsgesellschaften ประเทศเยอรมนันี, Larousse ประเทศฝร่ังเศส, Casterman ประเทศเบลเยียม, 
Paramon ประเทศสเปน และ Blake Education เป็นต้น โดยสว่นใหญ่ผลิตเป็น 2 ภาษา จนถึงปี  2555 
NEE ได้รับลิขสิทธ์ิในการพิมพ์และจัดจําหน่ายสิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป 
อเมริกา และออสเตรเลีย ทัง้สิน้จํานวนมากกวา่  900 ปก ซึง่ดําเนินการในรูปแบบดงัตอ่ไปนี ้
- “Disney & Me” นิตยสารรายเดือนสําหรับเด็กอาย ุ5-8 ปี จาก Disney ซึง่ให้ความรู้พร้อมความ

บนัเทิงโดยการรวมนิทานภาพและกิจกรรมเสริมทกัษะไว้ในเลม่เดียวกนั  
- หนงัสือนิทานภาพ (Story-telling book) ซึง่ได้คดัสรรจากนิทานท่ีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

จากทัง้ในและต่างประเทศ เช่น “Finding Nemo” “Mickey & Friends” “Disney Princess” 
“Winnie the Pooh” “Scooby-Doo” “Thomas & Friends” “Dora the Explorer” “SpongeBob”  

- หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะ (Activity Book) สําหรับเด็กเลก็ สว่นใหญ่มีเนือ้หาเก่ียวกบัตวัการ์ตนูท่ี
เป็นท่ีนิยมระดบันานาชาติ เช่น หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะชุด “Mickey & Friends” “Disney 
Princess” “Dora the Explorer” และ “Batman”  

- หนงัสือวรรณกรรมการ์ตนู เช่น “ชดุ Manga Shakespeare” เป็นต้น 
- หนงัสือสารานกุรมสําหรับเยาวชน เช่น “เทคโนโลยีพลกิโลก ” ของ Dorling Kindersley  

ข) หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีให้ทัง้ความรู้และความบนัเทิง ใน
รูปแบบของหนงัสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ภายใต้ช่ือสํานกัพิมพ์ “เนชัน่บุ๊คส์” และส่ือสิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชน ซึง่ได้รับ
ลิขสิทธ์ิจากนักเขียนและสํานักพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยครอบคลุมเนือ้หา
หลากหลายแนว ได้แก่ 1) หมวดบริหารและจดัการ 2) หมวดนิยายและนวนิยาย 3) หมวดภาษาและการ
เรียนรู้ 4) หมวดศาสนา จิตวิทยา และปรัชญา 5) หมวดทัว่ไป ซึง่มีกลุม่ผู้อ่านเป้าหมายหลกัเป็นผู้ ใหญ่อายุ
ตัง้แต ่18 ปีขึน้ไป  

 
2) ธุรกจิบริการเป็นตัวแทนจาํหน่ายสิ่งพมิพ์จากต่างประเทศ และบริการที่เก่ียวข้อง 

ณ 31 ธันวาคม 2555 สิ่งพิมพ์ท่ีบริษัทฯ ให้บริการมีทัง้หมด 150 หวั ประกอบด้วย หนงัสือพิมพ์และนิตยสาร
ภาษาต่างประเทศ เช่น The Wall Street Journal Asia, The Yomiuri Shimbun, Fortune Time, Newsweek 
นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัเป็นตวัแทนขายสมาชิกและเป็นตวัแทนขายโฆษณาให้กบัหนงัสือพิมพ์ The Yomiuri 
Shimbun ฉบบัท่ีพิมพ์ในประเทศไทย การรับจ้างพิมพ์โดยไม่มีลิขสิทธ์ิในสิ่งพิมพ์ อาทิ หนงัสือพิมพ์ The Wall 
Street Journal Asia  และ The Yomiuri Shimbun รวมทัง้ให้บริการจดัสง่ให้แก่หนงัสือพิมพ์และนิตยสารอีก
หลายฉบบั  โดยการให้บริการดงักลา่วของบริษัทฯ เป็นแบบ One Stop Service เพ่ือความสะดวกของเจ้าของ
สิง่พิมพ์ในการติดตอ่ประสานงาน และแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้  
 
นอกจากนี ้บริษัทยงัรับจดัจําหน่ายหนงัสือเลม่ ได้แก่ Veg Haven Guidebooks ซึง่เป็นหนงัสือไกด์บุ๊คแนะนํา
ร้านอาหารมงัสวิรัติ เพ่ือตอบสนองลกูค้ากลุม่ท่ีสนใจเร่ืองสขุภาพ อีกทัง้ ปัจจบุนั กลุม่บริษัทได้ขยายผลิตภณัฑ์
ไปยงัข้อมลูประเภทดิจิตอล โดยเป็นตวัแทนจําหน่ายสมาชิกฐานข้อมลูออนไลน์ให้กบับริทานิก้า (Britannica) 
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ซึ่งเป็นผู้ ผลิตสารานุกรมคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โรงเรียน
นานาชาติ และโรงเรียนสองภาษา 
 

3) ธุรกิจดจิิตอล : กลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายสิ่งพิมพ์อิเลก็ทรอนิกส์หลากหลายแนวท่ีสอดคล้องกบั
รสนิยมการอ่านในแต่ละไลฟ์สไตล์ เช่น การบริหารและการจดัการ ภาษา  ศาสนาและปรัชญา นวนิยาย และ
วรรณกรรม  การ์ตนู  นิทาน  รวมถึงดําเนินธุรกิจการผลิตและจดัจําหน่ายแอพพลิเคชัน่ในรูปแบบมลัติมีเดีย 
อาทิการสอนทําอาหาร  ฝึกโยคะ และการพฒันาภาษา 
 

4) ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมสําหรับเยาวชน : กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตช่องการ์ตนูและสาระบนัเทิง “KidZone” 
สําหรับเยาวชนอาย ุ4-12 ปี ซึ่งมีช่องทางการแพร่ภาพทางเคเบิลทีวี และจานดาวเทียม โดยดําเนินการผ่าน
บริษัท เนชัน่ คิดส์ จํากดั 

 
5) ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิ (Character Management) กลุม่บริษัทฯ เป็นตวัแทนลิขสิทธ์ิของตวัการ์ตนูลิขสิทธ์ิ

ท่ีมีช่ือเสียง และได้รับความนิยมจากตา่งประเทศ เพ่ือบริหารสิทธ์ิของตวัการ์ตนูนัน้ๆ ให้กบัผู้ผลิตสินค้าประเภท
ตา่งๆ และจดัจําหน่ายภายในประเทศไทย หรือท่ีเรียกว่าสินค้าเมอร์แชนไดส์ นอกจากนี ้ยงัสามารถบริหารสิทธ์ิ
ให้กบัสนิค้าในกลุม่อปุโภคบริโภค ในการซือ้สิทธ์ิตวัการ์ตนูไปผลิตสินค้าพรีเม่ียม เพ่ือใช้ในกิจกรรมสง่เสริมการ
ขายของสินค้านัน้ๆ ได้อีกด้วย โดยปัจจบุนัตวัการ์ตนูลิขสิทธ์ิท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิในการเป็นตวัแทนบริหารสิทธ์ิ
ในตลาดประเทศไทย ได้แก่ CANIMALS และ YOOHOO AND FRIENDS จากประเทศเกาหลี และASTRO 
BOY จากประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ในปี 2555 ท่ีผา่นมา ทางบริษัทฯ ได้จดังานเปิดตวั CANIMALS และได้เซ็นต์สญัญา
กบัผู้ผลติสนิค้าในหมวดหลกัๆ เพ่ือซือ้ลขิสทิธ์ิจากทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รวมถึงสิ่งพิมพ์สําหบัเด็กของ
บริษัทในเครือเช่นกนั นอกจากนีย้งัมีการทํากิจกรรมส่งเสริมการตลาดสําหรับตวัการ์ตนูดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง 
อาทิเช่น การฉายการ์ตูนแอนนิเมชั่น CANIMALS ทางช่อง KidZone, จัดกิจกรรมเปิดตวัแอพพลิเคชั่นบน       
เฟชบุ๊คของ CANIMALS (CANTASIA) เพ่ือต้องการเผยแพร่ตวัการ์ตนูให้เข้าถึงกลุม่คนได้มากขึน้, การเร่ิมจดั
จําหน่ายสติกเกอร์ลาย CANIMALS ท่ีใช้ในโปรแกรมสนทนาทางโทรศพัท์ “LINE” เป็นต้น   

 

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สําหรับปี 2553 – 2555 เป็นดงันี ้ 

รายได้จากกลุ่มธุรกจิ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2553 2554 2555 
จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

1. ธุรกิจสํานกัพิมพ์       
1.1 การผลติและจําหน่ายพอ็คเก็ตบุ๊คส์ 57.94 19.99 62.73 21.14 74.98 21.13 
1.2  การผลติและจําหน่ายสิง่พิมพ์สําหรับเยาวชน 134.18 46.31 132.68 44.72 175.36 49.42 
2. ธุรกิจตวัแทนจําหน่ายสิง่พิมพ์ตา่งประเทศและ
บริการท่ีเก่ียวข้อง * 91.75 31.67 89.34 30.12 84.24 23.74 

3. ธุรกิจจําหน่ายสนิค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต - - 3.83 1.29 4.97 1.40 
4. รายได้อ่ืน** 5.87 2.03 8.11 2.73 15.30 4.31 

รายได้รวม 289.74 100.00 296.69 100.00 354.85 100.00 
หมายเหต:ุ *รวมรายได้จากคา่จ้างพิมพ์ คา่จดัสง่ และคา่บริการจากการเป็นตวัแทนขายโฆษณาในสิ่งพิมพ์ตา่งประเทศ 
   **รายได้อ่ืนๆ ได้แก่ รายได้คา่บริการสว่นกลาง คา่บริการอ่ืนๆ รวมทัง้รายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบีย้รับ และอ่ืนๆ  
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1.2  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
1) ธุรกิจสํานักพิมพ์ : สมาคมผู้ จัดพิมพ์และผู้ จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (The Publishers and 

Booksellers Association of Thailand : “PUBAT”) ระบุว่า ปี 2555 ตลาดหนงัสือโดยภาพรวมมีมลูค่า
ประมาณ 22,600 ล้านบาท ขยายตวัประมาณร้อยละ 5 – 6 เม่ือเทียบกบัปี 2554 เน่ืองมาจากการฟืน้ตวัของ
ธุรกิจสํานกัพิมพ์ภายหลงัภาวะหยดุชะงกัของธุรกิจจากเหตกุารณ์อทุกภยัในช่วงปลายปี 2554 โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในช่วงต้นปี 2555 ซึ่งมีมูลค่าการจําหน่ายหนังสือในระดับสูง สังเกตได้จากจํานวนผู้ เข้าร่วมงานสปัดาห์
หนงัสือแห่งชาติครัง้ท่ี 40 ซึง่จดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 29 มีนาคม - 8 เมษายน 2555 ท่ีพบว่า มีจํานวนมากถึง 1.7 
ล้านคน และมีรายได้การจําหน่ายหนงัสือภายในงานรวมมากกวา่ 400 ล้านบาท  
 
ทัง้นี ้ในปี 2555 และต่อเน่ืองถึงปี 2556 PUBAT ระบุว่า การแข่งขนัของอตุสาหกรรมหนงัสือมีแนวโน้มสงูขึน้ 
เน่ืองจากมีการก่อตัง้สํานกัพิมพ์ใหม่ขนาดเล็กเกิดขึน้จํานวนมาก (ขณะเดียวกนัก็มีสํานกัพิมพ์ขนาดเล็กเลิก
กิจการเช่นกนั) โดยนกัเขียนมีแนวโน้มจดัตัง้สํานกัพิมพ์เป็นของตนเองมากขึน้  และใช้ส่ือออนไลน์เป็นช่องทาง
ในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และจดัจําหน่ายหนงัสือผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยการส่งหนงัสือตรงถึงผู้อ่าน ขณะท่ี
ผู้อ่านมีแนวโน้มท่ีจะติดตามนกัเขียนท่ีตนเองช่ืนชอบ ส่งผลให้นกัเขียนมีการพึ่งพิงสํานกัพิมพ์หรือบริษัทผู้จดั
จําหน่ายลดลง อยา่งไรก็ดี ตลาดหนงัสือสว่นใหญ่ยงัคงเป็นของสํานกัพิมพ์ขนาดใหญ่ โดยแตล่ะสํานกัพิมพ์ต่าง
กําหนดกลยทุธ์ท่ีจะช่วยเพ่ิมยอดขายหนงัสือ เช่น  การจดัทํารูปเล่มท่ีน่าสนใจ การออกแบบหน้าปกให้โดดเด่น
กว่าคู่แข่งเม่ือวางบนชัน้หนงัสือ การเพิ่มของแจกของแถมท่ีดงึดดูใจกลุ่มเป้าหมาย การเฟ้นหานกัเขียนท่ีได้รับ
ความนิยม การทําประชาสมัพนัธ์รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ทัง้กบัร้านหนงัสือและผู้อ่าน อีกทัง้ การ
เพิ่มเครือข่ายในการกระจายหนงัสือเพ่ือไปจดัจําหน่ายยงัแหลง่ใหม่ๆ  และการคดัเลือกผู้จดัจําหน่ายท่ีเหมาะสม
กบัสินค้าแต่ละประเภท ซึง่การดําเนินกลยทุธ์ต่างๆ ท่ีกลา่วมานี ้สํานกัพิมพ์ขนาดใหญ่จะมีความได้เปรียบกว่า
สํานกัพิมพ์ขนาดเลก็ เน่ืองจากมีอํานาจในการตอ่รองมากกวา่ 
 
ในปี 2556 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ในส่วนแบบเรียน คู่มือ หนงัสือวิชาการยงัคงมีการสัง่ซือ้อย่างสม่ําเสมอแต่ในปริมาณ
คงท่ีและไม่สามารถเพิ่มราคาขายได้ เน่ืองจากข้อจํากดัด้านงบประมาณ ขณะท่ีหนงัสือเล่ม ผู้ประกอบการมี
ต้นทนุการผลติเพิ่มขึน้ ทัง้ด้านกระดาษ คา่จ้างแรงงาน คา่ขนสง่ สง่ผลให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องปรับขึน้ราคา
จําหน่ายหนังสือบางส่วนและแบกรับต้นทุนบางส่วนไว้เอง เพ่ือมิให้กระทบต่อกําลงัซือ้หนังสือของผู้บริโภค 
อย่างไรก็ดี จากแนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
คาดการณ์วา่จะอยูท่ี่ร้อยละ 4.9 ประกอบกบัมาตรการสนบัสนนุการอา่นจากภาครัฐ เช่น  
 การรณรงค์และการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนสนใจและรักการอ่าน เพ่ือรองรับให้กรุงเทพฯ 

เป็นเมืองหนงัสือโลกในปี 2556  ตามพนัธกิจท่ีมีตอ่ยเูนสโก อาทิ การอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาเด็กปฐมวยั
ด้วยหนังสือเล่มแรก การส่งเสริมพฒันาการเด็กผ่านการอ่าน ตลอดจนการสร้างเสริมวฒันธรรมการอ่าน 
โดยการเปิดห้องสมดุเฉพาะ ได้แก่ ห้องสมดุวรรณกรรมและการทอ่งเท่ียว ห้องสมดุการ์ตนู  

 การจดัการประชมุผู้จดัพิมพ์โลกประจําปี 2557 (The International Publishers Association Congress 
2014) ขึน้ท่ีประเทศไทย 

 มาตรการทางภาษีเก่ียวกบัการลดหย่อนค่าใช้จ่ายจากการบริจาคหนงัสือเพ่ือสง่เสริมการอ่าน ท่ีมีผลบงัคบั
ใช้ในปี 2554  
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 การจดักิจกรรมเพ่ือกระตุ้นการอา่นของสํานกัพิมพ์ และการขยายสาขาของร้านหนงัสือ 
PUBAT คาดการณ์วา่ ด้วยปัจจยัข้างต้น จะทําให้ธุรกิจหนงัสือในปี 2556 มีการอตัราการเติบโตไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 7 หรือคิดเป็นมลูคา่ประมาณ 24,200 ล้านบาท 

 
2) ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจาํหน่ายสิ่งพมิพ์จากต่างประเทศ และบริการที่เก่ียวข้อง : ยอดการจําหน่าย

สิ่งพิมพ์จากต่างประเทศรวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์มีความสมัพนัธ์กับการเติบโตของกลุ่มลกูค้าของสิ่งพิมพ์
ตา่งประเทศ ซึง่สามารถแบง่ได้เป็น 4 กลุม่หลกั ได้แก่ 

ก) นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยข้อมลูของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย คาดว่าปี 2555 มีนักท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีเข้ามาในประเทศไทยจํานวน 21.6 ล้านคน ซึง่เพิ่มขึน้ 2.5 ล้านคนจากปี 2554 โดยมีอตัราเติบโต
ท่ีร้อยละ 13 

ข) ชาวตา่งชาติท่ีอาศยัในประเทศไทย โดยข้อมลูสํานกัตรวจคนเข้าเมือง พบว่าในปี 2555 ชาวต่างชาติท่ีอาศยั
ชั่วคราวในประเทศไทยซึ่งรวมถึงผู้ มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ผู้ ท่ีเข้ามาประกอบธุรกิจ นักการทูต และ
ข้าราชการ เป็นต้น มีจํานวนรวมประมาณ 2.37 ล้านคน เพิ่มขึน้ 0.45 ล้านคน หรือร้อยละ 24 จากปี 2554  

ค) คนไทยท่ีสนใจสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ ประกอบด้วย กลุม่วยัทํางานและนกัธุรกิจ นกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีขึน้ไป ซึง่กลุม่นีมี้แนวโน้มเติบโตขึน้เร่ือยๆ 

ง) สถาบันการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วไปเร่ิมมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการซือ้
สิ่งพิมพ์อิเลก็ทรอนิกส์มากขึน้ รวมถึงการสมคัรใช้ฐานข้อมลูเพ่ือการสืบค้นในสาขาวิชาต่างๆ ซึง่ปัจจบุนั มี
จํานวนสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาสงักดัรัฐและเอกชน ทัง้สิน้ 146 แห่ง ขณะท่ีโรงเรียนนานาชาติได้
มีการนําเทคโนโลยีกระดานอจัฉริยะ (Smart Board) มาใช้ในห้องเรียน ซึง่ทําให้ความต้องการดิจิตอลคอน
เทนท์ท่ีใช้งานบนกระดานอจัฉริยะมีมากขึน้ตามไปด้วย  

 
3) ธุรกิจดิจิตอล : ปัจจบุนัสํานกัพิมพ์ ร้านหนงัสือและผู้ ให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่น บริษัทผู้ ให้บริการระบบ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตา่งๆ ยงัอยูร่ะหวา่งการพฒันาผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยีเพ่ือทดลองตลาด โดยหนงัสือท่ีจดัทํา
และจําหน่ายในรูปสิ่งพิมพ์อิเลก็ทรอนิกส์ (E – Book) มีจํานวนเพียงร้อยละ 0.01 PUBAT จึงคาดการณ์ว่า 
ในช่วงเร่ิมต้น E – Book จะเป็นทางเลือกด้านส่ือในการอา่น และไมส่ามารถเข้ามามีบทบาทหรือทดแทนหนงัสือ
เล่มได้อย่างมีนยัสําคญัภายใน 5 ปีข้างหน้านี ้อย่างไรก็ดี ในอนาคตธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทยมีแนวโน้มเติบโตสูงมากขึน้ ด้วยปัจจัยสนับสนุนทัง้จากพฤติกรรมของผู้บริโภค การพฒันาอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีของบริษัทผู้ ให้บริการ และการเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายของร้านหนังสือและสํานักพิมพ์ ซึ่งทําให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถงึสิง่พิมพ์อิเลก็ทรอนิกส์ได้สะดวกสบายและมีความหลากหลายมากกวา่เดิม 

 
4) ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมสําหรับเยาวชน : ข้อมลูจากบริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด 

(“Nielsen”) บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จํากดั (Intensive Watch) และสมาคมโฆษณาดิจิทลัแห่งประเทศไทย 
พบว่า ปี 2555 มลูค่าโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ (ฟรีทีวี) มีมลูค่า 68,105 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 9  จากปี 
2554 ขณะท่ีมลูคา่โฆษณาผ่านเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม มีมลูค่า 9,653  ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ29  จากปี 
2554 ขณะท่ีส่ือโฆษณาผา่นส่ือดิจิตอล มีมลูคา่ 3,000 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 36 จากปี 2554 
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สําหรับปี 2556 สมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า อตุสาหกรรมโฆษณาจะเติบโต
ประมาณร้อยละ 10 หรือมีมูลค่า 1.49 แสนล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 ท่ีมีมลูค่า 1.35 แสนล้านบาท โดย
สดัส่วนการใช้งบโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ  แบ่งเป็น ฟรีทีวี ร้อยละ 52  หนงัสือพิมพ์ ร้อยละ 14  เคเบิลทีวีและทีวี
ดาวเทียม ร้อยละ 8  ส่ือในโรงภาพยนตร์ ร้อยละ 6  ส่ือวิทย ุร้อยละ 5 และส่ืออ่ืนท่ีเหลือ ได้แก่ ส่ือนิตยสาร ส่ือ
ป้ายโฆษณา ส่ือในร้านค้า ส่ือเคล่ือนท่ี  และส่ืออินเทอร์เน็ต มีสดัสว่นร้อยละ 3 ของมลูค่าตลาดโฆษณา โดยฟรี
ทีวียงัคงเป็นส่ือหลกัในการใช้งบโฆษณา เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีเข้าถึงครัวเรือนไทยกว่าร้อยละ 98 ของครัวเรือน
ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากฟรีทีวีมีข้อจํากัดด้านเวลาโฆษณาท่ีกําหนดไว้ 12 นาทีต่อชัว่โมง ทําให้พืน้ท่ี
โฆษณาในช่วงเวลาไพร์มไทม์ไม่เพียงพอกบัความต้องการของลกูค้า จึงเป็นโอกาสให้งบโฆษณากระจายไปยงั
ส่ือใกล้เคียง โดยเฉพาะช่องทีวีดาวเทียมท่ีได้รับความนิยมจากผู้ชมเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยข้อมลูจาก Nielsen 
และสมาคมโทรทศัน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) พบว่า ในปี 2553 - 2555  มีครัวเรือนรับชมช่องรายการโทรทศัน์
ผ่านเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมร้อยละ 45 ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 64 ตามลําดบั และคาดการณ์ว่าในปี 2556 
จะมีอตัราร้อยละ 78 ของ 22 ล้านครัวเรือนทัว่ประเทศไทย จากแนวโน้มดงักลา่ว คาดการณ์วา่ ในปี 2556 มลูค่า
โฆษณาผ่านเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมจะเติบโตร้อยละ 27 จากปี 2555 มาอยู่ท่ี 12,216 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8 ของมลูคา่ตลาดโฆษณา 
 

5) ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิ : ปัจจบุนัมลูค่ารวมของตลาดลิขสิทธ์ิในประเทศไทยมีมลูค่าสงูถึงหม่ืนล้านบาท โดย
คาร์แรคเตอร์การ์ตนูท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทยในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มาจากบริษัทผู้ผลิตการ์ตนูรายใหญ่
ของสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ น เช่น วอลต์ ดิสนีย์, วอร์เนอร์ บรอส, มาร์เวล, ซานริโอ้, โดราเอมอน, ดราก้อนบอล, 
อลุตร้าแมน, อาราเล่ โดยการ์ตนูดงักล่าวได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทฯ เจ้าของลิขสิทธ์ิการ์ตนู
ดงักล่าวได้มีการพฒันากราฟิกอาร์ตเวิร์กของตวัการ์ตูนเหล่านัน้ให้มีความทนัสมยั หลากหลาย สอดรับกับทุก
กลุ่มเป้าหมายทกุช่วงวยัอยู่เสมอ นอกจากนี ้พบว่า มีบริษัทผู้ผลิตการ์ตนูของไทยเร่ิมเข้ามาดําเนินธุรกิจลิขสิทธ์ิ
คาร์แรคเตอร์การ์ตนูเพิ่มมากขึน้ เช่น ก้านกล้วย, ปังปอนด์, เชลล์ดอน, เบิร์ดแลนด์ และบลดัดี ้บนันี  อีกทัง้ ในปีท่ี
ผ่านมา ยงัมีคาร์แรคเตอร์การ์ตนูจากเกมส์แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ เช่น Angry Birds, Plants VS 
Zombies ท่ีขยายฐานลกูค้าจากผู้ ท่ีใช้โทรศพัท์มือถือไปสู่กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป ด้วยการนําคาร์แรคเตอร์การ์ตนู
ดงักล่าวไปผลิตเป็นสินค้า ส่งผลให้ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิในประเทศไทยมีการแข่งขนัท่ีสงูมากขึน้ อย่างไรก็ดี 
หากเจ้าของลิขสิทธ์ิการ์ตนูมีการทําการตลาดท่ีชดัเจน ร่วมกบัการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การ์ตนูอย่างต่อเน่ือง
และสม่ําเสมอ ยอ่มช่วยสนบัสนนุให้คาร์แรคเตอร์การ์ตนูนัน้เป็นท่ีรู้จกัและเพิ่มความนิยมมากขึน้ในหมูผู่้บริโภค 

 
 ภาวะการแข่งขัน 

ธุรกจิ คู่แข่ง 
1) ธุรกิจสํานกัพิมพ์   

 สิง่พิมพ์สําหรับเยาวชน สํานกัพิมพ์วิบลูย์กิจ สํานกัพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ สํานกัพิมพ์บรูพฒัน์ 
และสํานกัพิมพ์บงกช พบัลิชช่ิง ซึง่สํานกัพิมพ์ดงักลา่วผลิตและจดัจําหน่าย
หนังสือการ์ตูนจากประเทศญ่ีปุ่ นเป็นส่วนใหญ่  และไม่มีร้านหนังสือเป็น
ของตนเอง ยกเว้นสํานกัพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์  

 หนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์  สํานกัพิมพ์ท่ีไม่มีร้านหนงัสือเป็นของตนเอง เช่น สํานกัพิมพ์สขุภาพใจ 
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ธุรกจิ คู่แข่ง 
และสํานกัพิมพ์เอก็ซเปอร์เน็ทบุ๊คส์  

 สํานกัพิมพ์ท่ีมีร้านหนงัสือของตนเอง เช่น บมจ.ซีเอ็ดยเูคชัน่ สํานกัพิมพ์
ในเครือ บมจ.อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง และสํานกัพิมพ์นานมีบุ๊คส์  

2) ธุรกิจบริการเป็นตวัแทนจําหน่าย
สิง่พิมพ์จากตา่งประเทศ  

 ร้านหนังสือขนาดใหญ่ท่ีมีหลายสาขา เช่น บริษัท เอเซียบุ๊ คส์ จํากัด 
และร้านหนงัสือรายยอ่ยทัว่ไป  

สําหรับคู่แข่งประเภทตวัแทนจําหน่ายแบบสมาชิก ได้แก่ บริษัท แมกกาซีน 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท โพสต์ พบัลิชช่ิง จํากัด 
(มหาชน)  และกลุม่บริษัท นิวสเปเปอร์ไดเร็คท์ จํากดั 

3) ธุรกิจดิจิตอล สํานักพิมพ์ ร้านหนังสือ และผู้ ให้บริการด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีการพัฒนา
สิง่พิมพ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะผลติภณัฑ์คล้ายคลงึกบักลุม่บริษัทฯ 

4) ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมสําหรับ
เยาวชน 

ช่อง Cartoon Club  ช่อง Gang Cartoon ช่อง Channel 6 

5) ธุรกิจการบริหารลขิสทิธ์ิ บริษัทตัวแทนบริหารลิขสิทธ์ิ  หรือเจ้าของลิขสิทธ์ิตัวการ์ตูนทัง้จาก
ต่างประเทศและในประเทศไทย เช่น บริษัท ฟัน ตาร์แรคเตอร์อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย) จํากัด (ตัวแทนบริหารลิขสิทธ์ิของกลุ่มตัวการ์ตูน
จากดิสนีย์และมาร์เวลล์) บริษัท แปซิฟิกไลเซ่นซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 
(ตวัแทนบริหารลิขสิทธ์ิของ Angry Bird และกลุม่ตวัการ์ตนูวอร์เนอร์ และดี
ซี) บริษัท แอนนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (ตัวแทน
บริหารลิขสิทธ์ิโดราเอมอน และLINE) บริษัท เชลฮทั เอ็นเทอร์ เทนเม้นท์ 
จํากดั (ผู้ผลติและเจ้าของลขิสทิธ์ิตวัการ์ตนูเชลดอน และเบริด์แลนด์) 

  
1.3 การผลติ การตลาด และการจาํหน่าย 

1)  ธุรกจิสาํนักพมิพ์ 
การผลติ : การผลติสิง่พิมพ์ประเภทหนงัสือ มีขัน้ตอนโดยสรุปดงันี ้
ก) การคดัสรรส่ือสิ่งพิมพ์  กลุม่บริษัทฯ จะทําการคดัเลือกสิ่งพิมพ์ท่ีเหมาะสมในการผลิตและจดัจําหน่ายจาก

แหลง่ตา่งๆ เช่น งานเทศกาลหนงัสือในตา่งประเทศ การสํารวจตลาดกลุม่ผู้อ่านเป้าหมาย โดยมีหลกัเกณฑ์
ในการพิจารณาคดัเลือกสิ่งพิมพ์เบือ้งต้น ได้แก่ 1.มีรูปแบบและเนือ้หาท่ีคาดว่าน่าจะตรงกบัความต้องการ
และได้รับความสนใจอย่างต่อเน่ืองจากกลุม่ผู้อ่านเป้าหมาย 2.ไม่มีเนือ้หาท่ีแสดงความรุนแรงและยัว่ยทุาง
เพศ และ 3. มีต้นทนุในการซือ้ลิขสิทธ์ิท่ีเหมาะสม และสามารถขายได้ในราคาท่ีกลุ่มบริษัทฯ สามารถทํา
กําไรจากการผลติและจดัจําหน่ายสิง่พิมพ์นัน้ได้ 

ข) ติดต่อ เจรจา และทําสญัญาซือ้ลิขสิทธ์ิ  ภายหลงัจากท่ีได้คดัสรรสิ่งพิมพ์ท่ีเหมาะสมแล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะ
ดําเนิน การติดตอ่เจรจาราคาและเง่ือนไขในการซือ้ลขิสทิธ์ิกบันกัเขียนหรือสํานกัพิมพ์ผู้ เป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิ 

ค) การจัดเตรียมต้นฉบับ ในกรณีเป็นสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะดําเนินการแปลเป็นต้นฉบับ
ภาษาไทยจากนัน้ ดําเนินการจดัเรียงภาพและรูปเลม่ให้เหมาะสม สวยงาม  



20 

 

ง) การจดัเตรียมการพิมพ์ ซึ่งมีขัน้ตอนประกอบด้วย การสัง่ซือ้กระดาษ จดัหาโรงพิมพ์ และการพิมพ์ทดสอบ
เพ่ือจดัสง่ต้นแบบของสิง่พิมพ์ให้แก่เจ้าของลขิสทิธ์ิเพ่ือขออนมุติัก่อนดําเนินการจดัพิมพ์หรือจดัจําหน่าย 

จ) การพิมพ์และจดัส่ง  กลุม่บริษัทฯ จะจดัส่งไฟล์ต้นฉบบัให้แก่โรงพิมพ์เพ่ือดําเนินการพิมพ์ ซึง่เม่ือพิมพ์แล้ว
เสร็จ จะจดัเก็บสิง่พิมพ์ท่ีคลงัสนิค้าของกลุม่บริษัทฯ เพ่ือเตรียมจดัสง่ให้ลกูค้าตอ่ไป 

การตลาด : กลุม่บริษัทฯ มีกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจและกลยทุธ์การแข่งขนัสําหรับธุรกิจสํานกัพิมพ์ ดงันี ้  
ก) การคัดเลือกเนือ้หาสิ่งพิมพ์ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม ทันสมัย และสามารถตอบสนองต่อต่อความ

ต้องการของผู้อา่นแตล่ะกลุม่ อีกทัง้ สามารถสร้างความแตกตา่งจากสนิค้าท่ีมีอยูห่ลากหลายในตลาด  
ข) การบริหารช่องทางการจดัจําหน่ายให้ตอบรับกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป และ

การบริหารสนิค้าคงคลงัให้อยูใ่นระดบัเหมาะสม เพ่ือเพิ่มสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียน 
ค) การแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เช่น สํานักพิมพ์ท่ีเป็นเจ้าของ

ลขิสทิธ์ิสิง่พิมพ์ชัน้นําในตา่งประเทศ  
ง) การตัง้ราคาจําหน่ายหนังสือท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขันกับสํานักพิมพ์อ่ืนๆ ในตลาด รวมทัง้การจัด

กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือจูงใจในการซือ้หนงัสือและประชาสมัพนัธ์ให้สินค้าของกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย เช่น การให้สว่นลด การจดัโครงการประกวดนกัเขียนสมคัรเลน่ 

จ) การขยายช่องทางการจดัจําหน่ายไปยงัช่องทางใหม่ๆ เช่น การจําหน่ายผ่านเว็บไซต์ ซึง่เป็นการจดัจําหน่าย
ท่ีมีต้นทุนต่ําและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว และการจําหน่ายผ่านศูนย์บริการการขายสมาชิก 
(Subscription Center) โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ และพนัธมิตรทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้อา่น เป็นต้น  

การจดัจําหน่าย : ช่องทางการจดัจําหน่ายของสําหรับธุรกิจสํานกัพิมพ์ มีดงันี ้  
ก) การจดัจําหน่ายผ่านตวัแทนจดัจําหน่าย ได้แก่ ร้านหนงัสือและแผงหนงัสือทัว่ไป เช่น ร้านหนงัสือซีเอ็ดบุ๊ค  

เซน็เตอร์ ร้านดบัเบิลเอบุ๊ค ทาวเวอร์  ร้านบุ๊คสไมล์ ร้านสะดวกซือ้ 7-11 เป็นต้น 
ข) การจําหน่ายตรงแก่ผู้อ่านโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  การบอกรับสมาชิก งานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ 

เวบ็ไซต์สํานกัพิมพ์เนชัน่บุ๊คส์ (www.nationbook.com) เป็นต้น 
ค) การจําหน่ายตรงแก่สถาบนัหรือองค์กรต่างๆ ท่ีมียอดสัง่ซือ้จํานวนมาก เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั บริษัท 

เอกชน หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
 

2) ธุรกจิบริการเป็นตัวแทนจาํหน่ายสิ่งพมิพ์จากต่างประเทศ และบริการที่เก่ียวข้อง 
การจดัหาสนิค้าและบริการ 
ปัจจบุนั สํานกัพิมพ์เจ้าของหนงัสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ได้ว่าจ้าง
บริษัทฯ ให้ดําเนินการจัดพิมพ์และกระจายหนังสือพิมพ์ตามช่องทางการจําหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้
ว่าจ้างบริษัทในกลุ่มเนชัน่ ได้แก่ บริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้พิมพ์ และ บริษัท เอ็นเอ็มแอล 
จํากดั เป็นผู้กระจายหนงัสือให้สําหรับนิตยสารต่างประเทศนัน้ สํานกัพิมพ์เจ้าของสิ่งพิมพ์จะผลิตในต่างประเทศ 
และวา่จ้างให้บริษัทฯ จดัสง่ให้แก่ลกูค้า 
การตลาด :  กลุม่บริษัทฯ มีกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจและกลยทุธ์การแข่งขนั ดงันี ้  
ก) ขยายช่องทางการจดัจําหน่ายไปยงัช่องทางใหม่ๆ เช่น การจําหน่ายผ่านเว็บไซต์ ซึง่เป็นการจดัจําหน่ายท่ีมี

ต้นทนุต่ําและเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้รวดเร็ว และการจําหน่ายผ่านศนูย์บริการการขายสมาชิก (Subscription 
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Center) โดยรวบรวมสิง่พิมพ์ของบริษัทฯ และพนัธมิตรทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้อา่น เป็นต้น  

ข) เพิ่มการเป็นตวัแทนจดัจําหน่ายสิง่พิมพ์ตา่งประเทศหวัใหม ่โดยมุง่เน้นสิง่พิมพ์ด้านธุรกิจ รวมทัง้เพิ่มความ
หลากหลายของสิง่พิมพ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้อา่นทกุกลุม่ 

ค) มุ่งเน้นการติดต่อและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัร้านหนงัสือขนาดใหญ่ เน่ืองจากมีสาขามาก จึงสามารถเข้า 
ถงึกลุม่ลกูค้าได้กว้างขวาง 

ง) เพิ่มจํานวนกลุ่มลูกค้าประเภทสมาชิก สําหรับบุคคลทั่วไป (Subscription) บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรม
การตลาดต่างๆ เช่น การให้ส่วนลดแก่สมาชิกในราคาท่ีต่ํากว่าราคาหน้าปก หรือต่ํากว่าราคาท่ีจําหน่าย ณ 
แผงหนงัสือ การมอบของสมนาคณุเม่ือสมคัรเป็นสมาชิกสิ่งพิมพ์กบับริษัทฯ และสําหรับสมาชิกแก่โรงแรม 
องค์กรทัว่ไป (Bulk) บริษัทฯ มีทีมการขายท่ีติดต่อกบัสายการบิน โรงแรม สถาบนัการศึกษา และ องค์กร
อ่ืนๆ โดยตรงเพ่ือชกัชวนให้องค์กรเหลา่นัน้ซือ้สิง่พิมพ์ตา่งประเทศแบบ Bulk จากบริษัทฯ 

การจดัจําหน่าย : ช่องทางการจดัจําหน่ายสิง่พิมพ์ตา่งประเทศของบริษัทฯ มีความแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัสญัญา
การเป็นตวัแทนจําหน่ายของแตล่ะสิง่พิมพ์ ซึง่สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้
ก) ร้านหนงัสือ และแผงหนงัสือ (Newsstand): บริษัทฯ เป็นตวัแทนจําหน่ายกระจายสิ่งพิมพ์ไปท่ีร้านหนงัสือ 

และแผงหนงัสือให้แก่ผู้ผลติสิง่พิมพ์เพียงรายเดียวในประเทศไทย (Exclusive)  
ข) สมาชิก: บริษัทฯ เป็นตวัแทนในการบอกรับสมาชิกสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกมีทัง้

รายเดือนและรายปี และสิง่พิมพ์จะถกูจดัสง่ถงึสถานท่ีท่ีผู้ เป็นสมาชิกระบไุว้ โดยผู้จดัสง่ท่ีบริษัทฯ หรือผู้ผลิต
สิง่พิมพ์เป็นผู้ จ้าง สําหรับสมาชิกฐานข้อมลูออนไลน์จะเป็นการสมคัรแบบรายปีในนามสถาบนัการศกึษา 

ค) Bulk:  บริษัทฯ เป็นตวัแทนจําหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศจํานวนมากให้แก่ผู้ ซือ้เพียงรายเดียว เช่น โรงแรม 
สายการบิน และองค์กรต่างๆ เป็นต้น โดยสํานักพิมพ์เจ้าของสิ่งพิมพ์ต่างประเทศนัน้ๆ จะเป็นผู้ กําหนด
ลกัษณะการจําหน่ายและจํานวนเลม่ท่ีจําหน่ายในแบบ Bulk ท่ีแตกตา่งกนัไป  

 

3) ธุรกจิดจิติอล  
การผลิต : บริษัทฯ คดัเลือกสิ่งพิมพ์หรือกิจกรรมท่ีต้องการพฒันาเป็นสินค้าหรือบริการในรูปแบบ E – book หรือ 
Application ในรูปแบบมลัติมีเดีย จากนัน้ จะดําเนินการพฒันาเนือ้หาและรูปแบบการนําเสนอให้สอดรับกับ
ระบบหรือเทคโนโลยีของส่ือรูปแบบใหม่ต่างๆ ก่อนเผยแพร่หรือจําหน่ายสินค้าหรือบริการแก่กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย
ตอ่ไป      
การตลาด :  กลุม่บริษัทฯ มีกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจและกลยทุธ์การแข่งขนั ดงันี ้  
ก) พัฒนาและคัดเลือกสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีคุณภาพ โดยให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความ

ต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค 
ข) ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และกิจกรรมการตลาดผ่านส่ือต่างๆ ร่วมกับ

พนัธมิตร เพ่ือให้สิง่พิมพ์อิเลก็ทรอนิกส์ของกลุม่บริษัทฯ สามารถเข้าถงึและเป็นท่ีรู้จกัของกลุม่เป้าหมาย 
การจดัจําหน่าย : ปัจจบุนับริษัทฯ มีช่องทางการจําหน่าย ดงันี ้
ก) Application ของบริษัทฯ และพนัธมิตร โดยผา่นระบบปฏิบติัการของ  Apple และ Android  
ข) เวบ็ไซต์ของพนัธมิตร  
ค) การจัดบูธจําหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้อ่านโดยตรงในงานต่างๆ ท่ีสําคญั เช่น งานสปัดาห์หนังสือ

แหง่ชาติ และงานมหกรรมหนงัสือระดบัชาติ เป็นต้น  
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4) ธุรกจิโทรทัศน์ดาวเทียมสาํหรับเยาวชน  
การผลิต : บริษัทฯ เป็นผู้จดัหารายการการ์ตนู และผลิตรายการสาระบนัเทิงสําหรับเยาวชนต่างๆ รวมทัง้ดําเนินการ
ผลติรายการสาระบนัเทิงสําหรับเยาวชนด้วยตนเอง เพ่ือเผยแพร่ในช่อง KidZone สําหรับรายการการ์ตนู และรายการ
สาระบนัเทิงสําหรับเยาวชนท่ีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตนัน้ บริษัทฯ จะดําเนินการคดัเลือก และติดต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
เพ่ือขอรับสิทธิในการเผยแพร่รายการดงักลา่ว ขณะท่ีรายการสาระบนัเทิงท่ีผลิตเอง บริษัทฯ มีเคร่ืองมืออปุกรณ์และ
พนกังานด้านรายการท่ีทําหน้าท่ีในการคิดสร้างสรรค์ บนัทกึเทป ตดัตอ่ และออกอากาศอยา่งครบวงจร 
การตลาด 
ก) คดัเลือกการ์ตูนและรายการสาระบนัเทิง รวมทัง้ดําเนินการผลิตรายการสาระบนัเทิงเอง ท่ีมีคุณภาพ โดยมี

เนือ้หาท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์สําหรับเยาวชนและผู้ปกครอง รวมถงึมีวิธีการนําเสนอท่ีสนกุและน่าสนใจ  
ข) ดําเนินกิจกรรมโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และกิจกรรมการตลาดผ่านส่ือต่างๆ ร่วมกับพนัธมิตร เพ่ือให้ช่อง

รายการของกลุม่บริษัทฯ เป็นท่ีรู้จกัและได้รับความนิยมจากกลุม่เป้าหมายเพิ่มขึน้ 
การจดัจําหน่าย : บริษัทฯ มีฝ่ายขายโฆษณาของตนเอง ซึ่งทําหน้าท่ีติดต่อกบับริษัทตวัแทนโฆษณาและบริษัท
เจ้าของสนิค้าโดยตรง เพ่ือเสนอขายเวลาโฆษณาในช่อง KidZone 
 

5) ธุรกจิการบริหารลขิสทิธ์ิ  
การผลิต : บริษัทฯ คดัเลือกตวัการ์ตนูลิขสิทธ์ิท่ีมีช่ือเสียง และได้รับความนิยมในระดบันานาชาติ จากเจ้าของ
ลขิสทิธ์ิตวัการ์ตนูจากประเทศตา่งๆ เพ่ือขอเป็นตวัแทนในการบริหารลขิสทิธ์ิทกุประเภท อนัได้แก่ สินค้าเมอร์แชน
ไดส์, สนิค้าพรีเมียมสําหรับโปรโมชัน่สง่เสริมการขาย, สทิธ์ิในการเผยแพร่แอนนิเมชัน่, ส่ือสิ่งพิมพ์ และส่ือดิจิตอล 
เป็นต้น  
การตลาด :  
ก) คดัเลือกตวัการ์ตนูลิขสิทธ์ิท่ีได้รับความนิยมในระดบันานาชาติ และมีความพร้อมในสว่นอ่ืนๆท่ีจะทําให้ตวั

การ์ตูนได้รับความนิยมในประเทศไทย เช่น  แอนิเมชั่น เป็นต้น และมีกิจกรรมทางการตลาดท่ีสนับสนุน
อยา่งตอ่เน่ือง 

ข) สร้างกิจกรรมการตลาดท่ีโดดเด่น และต่อเน่ืองเพ่ือสร้างการจดจํา และทําให้ตวัการ์ตนูได้รับความนิยมมาก
ขึน้ เพ่ือสนบัสนนุการขายสนิค้าให้กบัลกูค้าท่ีจดลขิสทิธ์ิกบัทางบริษัทฯ 

ค) ร่วมมือกับคู่ค้าท่ีมีศักยภาพในตลาด ในการทํากิจกรรมส่งเสริมการขาย เพ่ือเป็นการประชาสมัพันธ์ตัว
การ์ตนูผา่นช่องทางอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

ง) จดักิจกรรม on-ground event ให้กบัตวัการ์ตนู เพ่ือประชาสมัพนัธ์กบักลุม่เป้าหมายโดยตรง อาทิเช่น การจดั 
Retail Event และการจดั School Road Show เป็นต้น 

การจดัจําหน่าย : บริษัทฯ จะนําเสนอลขิสทิธ์ิตวัการ์ตนูให้กบับริษัทเจ้าของผลติภณัฑ์ และห้างค้าปลีกโดยตรง 
  

1.4 สนิทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   
1) สนิทรัพย์หมุนเวียน 

ก) ลกูหนีก้ารค้า : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 -  2555 กลุ่มบริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ารค้าสทุธิจากค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูและค่าเผ่ือสินค้ารับคืนจํานวน 91.08 ล้านบาท และ 103.10 ล้านบาท และ 120.37  ล้านบาท 
ตามลําดบั โดยมีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จํานวน 5.07 ล้านบาท และ 4.32 ล้านบาท และ 3.12 ล้านบาท 
ตามลําดบั และมีหนีส้ญูและค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จํานวน 0.91 ล้านบาท และ 0.59 ล้านบาท และ 1.28 
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ล้านบาท ตามลําดับ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีการตัง้ค่าเผ่ือสินค้ารับคืนในการขายพ็อคเก็ตบุ๊ คส์ ส่ือ
สิ่งพิมพ์สําหรับเยาวชน และหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 - 2555 มี
จํานวน 10.49 ล้านบาท และ 10.17 ล้านบาท และ 9.56 ล้านบาท ตามลําดบั  

ข) สินค้าคงเหลือ : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 - 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสทุธิจากค่าเผ่ือสินค้า
ล้าสมยั จํานวน 68.79 ล้านบาท และ 94.30 ล้านบาท และ 119.08  ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีค่าเผ่ือ
สินค้าล้าสมยั จํานวน 67.20 ล้านบาท และ 60.12 ล้านบาท และ 48.70 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็น
ร้อยละ 49.42 และร้อยละ 38.93  และร้อยละ 29.02 ของสนิค้าคงเหลือ ตามลําดบั  

 
2) สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ก) อปุกรณ์  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้      

ประเภททรัพย์สนิ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
ภาระผูกพัน 

 31 ธ.ค. 
2553 

31 ธ.ค. 
2554 

31 ธ.ค. 
2555 

สว่นปรับปรุงสนิทรัพย์ท่ีเช่า เจ้าของ 1.72 1.19 0.43 ไมมี่ 
เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และอปุกรณ์
สํานกังาน 

เจ้าของ 3.08 3.12 6.20 ไมมี่ 
 

ยานพาหนะ เจ้าของ 0.33 0.23 0.06 ไมมี่ 
รวม 5.13 4.54 6.69  

 
ข) สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ประเภททรัพย์สนิ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 

คา่ลขิสทิธ์ิ 27.19 37.40 43.02 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.04 1.58 0.39 

รวม 27.23 38.98 43.40 
 
นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัเป็นเจ้าของหวันิตยสารการ์ตนู “Boom” และ “Disney & Me” ซึง่ได้มีการจดทะเบียน
กบัสํานกัหอสมดุแหง่ชาติ กระทรวงวฒันธรรมเรียบร้อยแล้ว 
 
ค) สญัญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว : กลุ่มบริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารสํานกังานและคลงัสินค้าเพ่ือใช้ใน

การดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 สญัญาเช่าสําหรับเป็นสํานกังาน ท่ีอาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 เลขท่ี  1858/123-124 ถนนบางนา-

ตราด กรุงเทพฯ รวมพืน้ท่ีประมาณ 735.93 ตร.ม. ระยะเวลาการเช่า 2 ปี 10 เดือน และสามารถต่ออายุ
สญัญาได้ 

 สญัญาเช่าสําหรับเป็นคลงัสินค้า อาคารเลขท่ี 42/8 ถนนบางนา-ตราด กม. 4 หมู่ 10 แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ จากบริษัท โชติชยัวรกุล จํากดั ซึ่งมีพืน้ท่ีประมาณ 1,800 ตร.ม. เป็นเวลา 3 ปี ตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และสามารถตอ่อายสุญัญาได้ 
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 สญัญาเช่าสําหรับเป็นคลงัสินค้า อาคารเลขท่ี 69/10-11 หมู่ท่ี 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ 
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวดัสมทุรปราการ จากบริษัท สานณรงค์ จํากัด  ซึ่งมีพืน้ท่ีประมาณ 
1,360 ตร.ม. เป็นเวลา 3 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 10 กนัยายน 2554 ถึงวนัท่ี 9 กนัยายน 2557 และสามารถต่ออายุ
สญัญาเช่าได้ 

 
ง) เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ 
ความ 

สัมพนัธ์ 

ทุนชาํระแล้ว 
ณ 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิลงทุนวธีิราคาทุน 
ณ 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 

ปี 53 ปี 54 ปี 55 ปี 53 ปี 54 ปี 55 ปี 53 ปี 54 ปี 55 
บจก. เนชัน่                 
เอ็ดดเูทนเมนท์  

บริษัทย่อย 41.25 41.25 41.25 99.99 99.99 99.99 25.36 25.36 25.36 

บจก. เนชัน่ คิดส์  บริษัทย่อย - - 0.25 - - 99.99 - - 0.25 
บจก. เอ็นคปูอง*  บริษัทย่อย 1.00 1.00 - 99.98 99.98 - 1.00 1.00 - 
บจก.เนชัน่ เอ็ก
มอนท์ เอ็ดดเูทน 
เมนท์  

กิจการท่ี
ควบคมุ
ร่วมกนั 

50.00 50.00 50.00 49.99 49.99 49.99 25.05 25.05 25.05 

รวม 51.41 51.41 50.66 
หมายเหต ุ* ปิดกิจการและชําระบญัชีเสร็จสิน้เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 

 
2. โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นและประวัตกิารเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

2.1 โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น  
ณ 30 เมษายน 2556 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 85,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 85,000,000 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  
 

2.2 ประวัตกิารเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
-ไมมี่- 
 

3. ข้อมูลรายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 
3.1  คณะกรรมการบริษัท 

ณ 30 เมษายน 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีดงันี ้
ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

นายสทุธิชยั แซห่ยุน่ ประธานกรรมการ 
นายศิวะพร ชมสวุรรณ กรรมการและกรรมการผู้ อํานวยการ 
นายเสริมสนิ สมะลาภา กรรมการ 
นางสาวมธัยา โอสถานนท์ กรรมการ 
นายพนา จนัทรวิโรจน์ กรรมการ 
นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ กรรมการ 
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ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายสธีุร์ จินตนานฤมิตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
นางสาวศนัธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
3.2  คณะผู้บริหาร 

ณ 30 เมษายน 2556 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีดงันี ้ 
ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

นายศิวะพร  ชมสวุรรณ กรรมการผู้ อํานวยการ 
นางสาวไพรินทร์ นิธิพานิช ผู้ อํานวยการอาวโุส -  ฝ่ายขายโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ 
นางวงศ์สริิ มิยาจิ บรรณาธิการบริหาร 
นางสาวธนิกา เจียรนยัไพศาล ผู้ อํานวยการ – ส่ือตา่งประเทศ 
นายแสงชยั ลีลานวลขิิต ผู้ อํานวยการ – ฝ่ายขายโฆษณา 
นายนพปฎล ปิติวงษ์ ผู้ อํานวยการ – ฝ่ายการตลาด 
นายสมศกัด์ิ ใจขํา ผู้ อํานวยการ – ฝ่ายส่ือสารการตลาด 
นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร ผู้ อํานวยการ – พฒันาธุรกิจ 
นางสาวบญุพา แซเ่บ้ ผู้จดัการอาวโุส - ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
3.3  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

ณ 15 มีนาคม 2556 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษัทฯ มีดงันี ้ 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 66,694,076 78.46 
2. นายอาคม กิจวนิชประเสริฐ 2,550,000 3.00 
3. นางศิริวรรณ จงึธีรพานิช 1,200,000 1.41 
4. นายทวีภคัรัชต์ วทญัญศิูริปัญญา 1,125,000 1.32 
5. นายสทุธิชยั แซห่ยุน่ 768,424 0.90 
6. นายแชน พนูดี 617,900 0.73 
7. นายสราวธุ พืชน์ไพบลูย์ 450,000 0.53 
8. นายตอ่พงศ์  ครองไตรเวทย์ 425,100 0.50 
9. นายอลงกฏ  มโนรุ่งเรืองรัตน์ 333,000 0.39 
10. นางสมิุตรา  บวรวนิชยกรู 323,000 0.38 
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4. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม  
ณ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้า ดงันี ้
 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
ทุนชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

อัตราการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บจก. เนชัน่ เอด็ดเูทนเมนท์  ธุรกิจนําเข้าและผลติสิง่พิมพ์ (การ์ตนู) 41.25 99.99 
บจก. เนชัน่ เอก็มอนท์เอด็ดเูทนเมนท์  ธุ ร กิ จ นํ า เ ข้ า และผลิ ตสิ่ ง พิ ม พ์ เ พ่ื อ

การศกึษา และความบนัเทิง 
50.00 49.99 

บจก. เนชัน่ คิดส์  ธุรกิจโทรทศัน์ดาวเทียม 0.25 99.99 
 

5. ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี 
ลาํดับ รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 18.69 20.06 11.02 
2. กําไรสะสมต้นปี (ล้านบาท) 2.47 4.37 11.68 
3. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 85.00 85.00 85.00 
4. กําไรตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.26 0.24 0.13 
5.  รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.15 0.15 0.15 
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท)       12.75 12.75 12.75 
7. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ของกําไรสทุธิ 68.22 64.00 116.00 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทฯ 

 
1.  สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน (งบรวม) 
      (ผู้ลงทนุสามารถศึกษางบการเงินทัง้หมด และคําอธิบายผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยละเอียดได้

จากงบการเงิน และแบบ 56 -1 ของบริษัทฯ)   
1.1 สรุปงบการเงนิรวม 

รายการ (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 ม.ค. – มี.ค.56 

สนิทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 51.66 29.45 6.80 7.59 
ลกูหนีก้ารค้า 91.08 103.10 120.37 132.94 
รายได้ค้างรับ 11.21 9.75 8.22 20.28 
ลกูหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 12.76 16.16 15.50 15.21 
สนิค้าคงเหลือ 68.80 94.30 119.08 129.14 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 9.38 9.28 28.09 27.86 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 244.89 262.04 298.06 333.02 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
อปุกรณ์ 5.13 4.54 6.69 6.24 
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 27.23 38.98 43.40 41.82 
เงินฝากท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 3.77 2.50 2.54 2.54 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - - - 15.32 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.63 0.71 2.55 2.81 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36.76 46.73 55.18 68.73 

รวมสนิทรัพย์ 281.65 308.77 353.24 401.75 

หนีส้นิหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 4.73 3.10 11.13 11.11 
เจ้าหนีก้ารค้า 76.18 86.14 130.67 142.56 
เจ้าหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 6.44 5.75 9.76 9.57 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ 7.28 5.02 4.61 3.28 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5.97 5.64 1.31 3.84 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 36.96 40.51 25.31 34.69 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 137.56 146.16 182.79 205.05 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน     
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 4.61 - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  - 6.02 2.57 4.89 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน - - 0.44 0.49 
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รายการ (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 ม.ค. – มี.ค.56 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน - 10.63 3.01 5.38 

รวมหนีส้นิ 137.56 156.79 185.80 210.43 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทนุจดทะเบียน     
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 85.00 85.00 85.00 85.00 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 18.35 18.35 18.35 18.35 
กําไรสะสมท่ีจดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 8.50 8.50 8.50 8.50 
กําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร 32.24 40.13 55.59 79.47 
รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 144.09 151.98 167.44 191.32 
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 144.09 151.98 167.44 191.32 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 281.65 308.77 353.24 401.75 
 
1.2  งบกาํไรขาดทุน 

รายการ 2553 2554 2555 ม.ค. – มี.ค.56 

รายได้     

รายได้จากการขายสนิค้าและการให้บริการ 283.87 288.58 339.55 98.34 

รายได้อ่ืน 5.87 8.11 15.30 1.99 

รวมรายได้ 289.74 296.69 354.85 100.33 

ค่าใช้จ่าย     

ต้นทนุขายสนิค้าและต้นทนุการให้บริการ 194.99 200.97 235.57 64.45 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 63.86 69.31 85.94 21.97 

รวมค่าใช้จ่าย 258.85 270.28 321.51 86.42 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 30.89 26.41 33.34 13.91 

ต้นทนุทางการเงิน 1.24 1.68 2.08 0.43 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8.93 7.25 3.05 3.58 

กาํไรสาํหรับปี/ งวด 20.72 17.48 28.21 9.90 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัการ
คณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
พนกังาน - - - 

(2.05) 

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของกําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน 

- - -              0.41 

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด-สทุธิจากภาษี - - - (1.64) 
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รายการ 2553 2554 2555 ม.ค. – มี.ค.56 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 8.26 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.29 0.21 0.33 0.12 

 

 1.3 งบกระแสเงนิสด 

รายการ 2553 2554 2555 ม.ค. – มี.ค.56 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน     

กําไรสําหรับปี/ งวด 20.72 17.48 28.21 9.90 

รายการปรบัปรุง     

คา่เส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 22.28 22.90 30.51 8.40 

ดอกเบีย้รับ (1.28) (2.41) (2.47) (0.72) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 0.68 2.45 0.27 

ต้นทนุทางการเงิน 1.24 1.68 2.09 0.42 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 0.91 0.60 1.28 0.49 

ขาดทนุจากสนิค้าล้าสมยั (กลบัรายการ) 1.98 (7.08) (11.43) (1.42) 

ขาดทนุจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 0.24 - 0.22 - 

ขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - - 0.92 - 

ภาษีเงินได้ 8.93 7.25 3.05 3.58 

 55.02 41.10 54.83 20.92 

การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นดําเนินงาน     

ลกูหนีก้ารค้า (0.12) (12.61) (18.55) (13.06) 

รายได้ค้างรับ (0.99) 1.47 1.53 (12.05) 

ลกูหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (2.72) (3.41) 1.26 0.28 

สนิค้าคงเหลือ (17.11) (18.44) (13.35) (8.64) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (4.34) 0.11 (18.82) 0.23 

เงินฝากท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ (3.77) 1.27 (0.04) - 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (0.30) (0.07) (1.84) (0.27) 

เจ้าหนีก้ารค้า 4.73 9.95 44.53 11.89 

เจ้าหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1.89 (0.69) 4.02 (0.19) 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 0.17 3.55 (15.21) 9.38 

จ่ายภาษีเงินได้ (17.35) (7.58) (7.38) (0.35) 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน - - 0.44 0.05 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - (6.48) - 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 15.11 14.65 24.94 8.19 
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รายการ 2553 2554 2555 ม.ค. – มี.ค.56 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      

รับดอกเบีย้ 1.28 2.41 2.47 0.72 

เงินลงทนุชัว่คราว 5.00 - - - 

ซือ้อปุกรณ์ (3.53) (1.14) (4.78) (0.04) 

ซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (29.41) (32.92) (33.96) (6.32) 

ขายอปุกรณ์ - - 0.52 - 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (26.66) (31.65) (35.75) (5.64) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ     

จ่ายดอกเบีย้ (1.24) (1.68) (2.09) (0.43) 

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (23.20) (4.25) (12.75) - 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 4.55 (1.63) 8.03 (0.01) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 12.50 12.50 - - 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (5.09) (10.15) (5.03) (1.32) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 36.00 - - - 

คา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (2.65) - - - 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 20.87 (5.21) (11.84) (1.76) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (9.32) (22.21) (22.65) 0.79 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 42.34 51.66 29.45 6.80 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 51.66 29.45 6.80 7.59 

 
      1.4 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

รายการ  2553 2554 2555 ม.ค. – มี.ค.56 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.78 1.79 1.63 1.62 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.04 0.91 0.70 0.69 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.11 0.10 0.15 0.04 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 2.65 2.57 2.71 0.71 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 136 140 133 127 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 3.18 2.46 2.21 0.52 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั) 113 146 163 173 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 2.64 2.48 2.17 0.47 
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 136 145 166 191 
Cash Cycle (วนั) 113 141 130 109  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)    
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รายการ  2553 2554 2555 ม.ค. – มี.ค.56 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 31.31 30.36 30.62 34.46 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 8.81 6.34 5.32 12.11 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 60.39 80.08 138.17 68.79 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 7.15 5.89 7.95 9.86 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 16.11 11.81 17.66 5.52 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 7.94 5.92 8.52 2.62 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 531.87 393.24 535.94 160.82 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 1.11 1.01 1.07 0.27 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน       
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.95 1.03 1.11 1.10 
อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา่) 20.39 14.04 14.39 29.02 
อตัราสว่นความสามารถในการชําระภาระ
ผกูพนั 

(เทา่) 0.27 0.30 0.44 1.06 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 111.97 24.32 45.20 - 
 
2.  คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานรวมของบริษัทฯ  
 
2.1 สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา  
ในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 354.85  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 58.16 ล้านบาท จากรายได้รวมในปี 2554 จํานวน 
296.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.60 สาเหตุหลกัมาจากรายได้จากการจําหน่ายสิ่งพิมพ์เพิ่มขึน้ร้อยละ 27 
เน่ืองจากรายได้จากการจําหน่ายหนงัสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์เพิ่มขึน้ร้อยละ 25 รายได้จากการจําหน่ายหนงัสือสําหรับเยาวชนและ
ส่ือการศึกษาเพิ่มขึน้ร้อยละ 53 และรายได้จากการจําหน่ายหนงัสือการ์ตนูเพิ่มขึน้ร้อยละ 27 ขณะท่ีรายได้จากการให้บริการ
ลดลงร้อยละ 1 เน่ืองจากรายได้จากการให้บริการการพิมพ์ลดลง  
 
สําหรับต้นทนุและค่าใช้จ่ายของปี 2555 เพิ่มขึน้ร้อยละ 19 เม่ือเทียบปี 2554 สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 27 
สอดคล้องกบัรายได้จากการจําหน่ายสิ่งพิมพ์ท่ีเพิ่มขึน้ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 24 เน่ืองจากมี
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบุคลากรเพิ่มขึน้เพ่ือให้รองรับกับการขยายตวัทางธุรกิจ ขณะท่ีต้นทุนบริการลดลงร้อยละ 3 
เน่ืองจากมีการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง และสอดคล้องกบัรายได้จากการให้บริการท่ีลดลง 
 
สรุปผลการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิ 28.21 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนซึง่มีผลกําไร 17.48 ล้านบาท 
 
ไตรมาสแรกสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีกําไรก่อนภาษีเงินได้และต้นทนุทางการเงินจํานวน 13.90 ล้านบาท หาก
รวมภาษีเงินได้ และต้นทนุทางการเงิน 4.00 ล้านบาท ผลประกอบการสําหรับไตรมาสแรกของปี 2556 จะแสดงเป็นกําไร 9.90 
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ล้านบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีผลกําไร 7.86 ล้านบาท โดยผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทมีสาระสําคญั 
สรุปได้ดงันี ้
 รายได้จากการขายและบริการสําหรับไตรมาสแรกของปี 2556  เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 

2555  เหตผุลหลกัมาจากรายได้จากการจําหน่ายส่ือสิ่งพิมพ์เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 เน่ืองจากจากรายได้จากการจําหน่าย 
หนงัสือสําหรับเด็กและส่ือการศกึษาเพิ่มขึน้ร้อยละ 16 นอกจากนี ้รายได้จากการจําหน่ายหนงัสือการ์ตนูเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 13 ขณะท่ีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 เน่ืองจากรายได้จากการขายโฆษณาในช่องทีวีดาวเทียม Kid 
Zone 

 ต้นทนุและค่าใช้จ่ายสําหรับไตรมาสแรกของปี 2556  เพิ่มขึน้ร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของ ปี 2555  
เหตผุลหลกัมาจากต้นทนุขายลดลงร้อยละ 4 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทสามารถควบคมุต้นทนุการผลิตได้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้  ขณะท่ีต้นทนุบริการเพิ่มขึน้ร้อยละ 29 เน่ืองจากต้นทนุการผลิตรายการในช่องทีวีดาวเทียม Kid Zone ซึ่ง
สอดคล้องกบัรายได้จากการให้บริการท่ีเพิ่มขึน้  ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 เน่ืองจากมี
คา่ใช้จ่ายทางการตลาดและบคุลากรเพิ่มขึน้เพ่ือให้รองรับกบัการขยายตวัทางธุรกิจในปัจจบุนั 

 
2.2 ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละสายธุรกจิ 

1) รายได้ 
ก) รายได้จากการผลติและจําหน่ายพอ็คเก็ตบุ๊คส์ 

ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดงักล่าวจํานวน 62.73 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.79 ล้านบาท จากปี 
2553 จํานวน 57.94 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.27 เน่ืองจากบริษัทฯ จําหน่ายหนังสือพ็อค
เก็ตบุ๊คส์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัโหราศาสตร์  สขุภาพ และบุคคลท่ีสําคญั เช่น หนงัสือสตีฟ จ็อปส์ ท่ีวางตลาดใน
ปลายปี 2554 และได้รับความนิยมอย่างสงูในตลาด นอกจากนี ้มีการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายอย่างต่อเน่ือง
และมีการรับจ้างผลติหนงัสือเลม่เพิ่มขึน้ 

 
ในช่วงปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 74.98 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12.25 ล้านบาท            
จากปี 2554 จํานวน 62.73 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.53 เน่ืองจากบริษัทฯ จําหน่ายหนงัสือ
พ็อคเก็ตบุ๊คส์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัโหราศาสตร์  สขุภาพ และบุคคลท่ีสําคญั เช่น หนงัสือสตีฟ จ็อปส์ ซึ่งได้รับ
ความนิยมอย่างสงูในตลาด และหนงัสืออ่ืนๆ ท่ีได้รับความนิยมในปี 2555 ได้แก่ หนงัสือรู้ทนัมะเร็ง ใครไม่ป่วย
ยกมือขึน้ เป็นต้น นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ืองเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 
ประกอบกบัทางกลุม่บริษัทฯ มีการรับจ้างผลติหนงัสือเลม่มากขึน้ ทําให้รายได้ในปี 2555 เพิ่มสงูขึน้ 
 

ข) รายได้จากการผลติและจําหน่ายสิง่พิมพ์สําหรับเยาวชน 
ปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดงักล่าวจํานวน 132.68 ล้านบาท ลดลง 1.50 ล้านบาท จากปี 2553 
จํานวน 134.18 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 1.12 เน่ืองจากยอดขายหนงัสือการ์ตนูจากประเทศ
ญ่ีปุ่ นลดลงจากเหตกุารณ์อทุกภยั ทําให้บริษัทฯไม่สามารถกระจายยอดสง่หนงัสือได้  สง่ผลให้เอเย่นต์และร้าน
หนงัสือสัง่หนงัสือจํานวนลดลง  ในขณะท่ีหนงัสือสําหรับเดก็และเยาวชนเพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณ 3% 
 
ปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดงักลา่วจํานวน 175.36 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 42.68 ล้านบาท จากปี 2554 
จํานวน 132.68 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 32.17 เน่ืองจากยอดขายหนงัสือการ์ตนูจากประเทศ
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ญ่ีปุ่ นเพิ่มมากขึน้ เช่น นารุโตะ, Blue Exorcist, Slam Dunk, ชินจงั เป็นต้น รวมทัง้มีการออกหนงัสือใหม่
สําหรับเยาวชนเพ่ือจดัจําหน่ายมากขึน้ เช่น หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะ Disney, SpongeBob, Thomas & 
Friends, Scooby Doo และเพิ่มการจดัจําหน่ายผ่านช่องทาง modern trade เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น, ร้านนาย
อินทร์ อีกทัง้ มีการจดัทําการขายโครงการ CSR และจดักิจกรรมออกบธูตามสถานท่ีต่างๆ เพ่ือกระตุ้นยอดขาย
มากกว่าปีก่อน นอกจากนี ้ในเดือนตลุาคม 2555 กลุม่บริษัทฯ ได้มีการเปิดตวัธุรกิจโทรทศัน์ดาวเทียมสําหรับ
เยาวชน ในนาม “KidZone” ทําให้ในปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มสงูขึน้ 
 

ค) รายได้จากธุรกิจบริการเป็นตวัแทนจําหน่ายสิง่พิมพ์จากตา่งประเทศและบริการท่ีเก่ียวข้อง 
ปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดงักล่าวจํานวน 89.34 ล้านบาท ลดลง 2.41 ล้านบาท จากปี 2553 
จํานวน 91.75 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 2.63 เน่ืองจากเหตกุารณ์อทุกภยั และชาวต่างประเทศท่ี
เข้ามาทํางานในประเทศไทยซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าหลกัและเป็นสมาชิกสิง่พิมพ์ของบริษัทฯ มีจํานวนลดลง  
 
ปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดงักล่าวจํานวน 84.24  ล้านบาท ลดลง 5.1 ล้านบาท จากปี 2554 
จํานวน 89.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 5.71 เน่ืองจากชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาทํางานใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มลกูค้าหลกัและเป็นสมาชิกสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ มีจํานวนลดลง ส่งผลทําให้รายได้ท่ี
เก่ียวเน่ืองกนั เช่น ยอดขายผา่น bulk รายได้จากคา่พิมพ์และคา่ขนสง่ลดลง 
 

ง) รายได้จากธุรกิจจําหน่ายสนิค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต 
ปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จํานวน 4.97 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.14 ล้านบาท จากปี 2554 จํานวน 3.83 ล้าน
บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 29.76 เน่ืองจากมีรายได้ในสว่นของ SMS และสิ่งพิมพ์อิเลก็ทรอนิกส์ โดยในระหว่าง
ปี 2555 กลุม่บริษัทฯ ได้มีการปิดตวัธุรกิจจําหน่ายสนิค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต 

 
จ) รายได้อ่ืนๆ 

ปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ  มีรายได้จากธุรกิจดงักล่าวจํานวน 8.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.24 ล้านบาท จากปี 2553 
จํานวน 5.87 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.16 โดยมีสาเหตหุลกัจากดอกเบีย้รับท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 
1.13 ล้านบาท และคา่บริการอ่ืนๆท่ีเพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 0.80 ล้านบาท 
 
ปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ  มีรายได้จากธุรกิจดงักล่าวจํานวน 15.30 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.19 ล้านบาท จากปี 2554 
จํานวน 8.11 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 88.66 โดยมีสาเหตมุาจากค่าบริการสว่นกลางท่ีเพิ่มขึน้
จํานวน 0.41 ล้านบาท และค่าบริการอ่ืนๆ จํานวน 0.54 ล้านบาท  นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการ
ขายเศษซากและรายได้อ่ืนๆ อีกจํานวน 6.18 ล้านบาท  

 
2) ต้นทุนขายสนิค้าและต้นทุนให้บริการ 

ค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.02 ร้อยละ 12.54 และร้อยละ 20.22 ของรายได้จากการขาย
สนิค้าและการให้บริการในปี  2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดบั โดยในปี 2554 สดัสว่นค่าลิขสิทธ์ิของกลุม่บริษัทฯ 
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ลดลงจากคา่ลขิสทิธ์ิของหนงัสือการ์ตนูคา่ยญ่ีปุ่ น และปี 2555 คา่ลขิสทิธ์ิของกลุม่บริษัทฯ เพิ่มขึน้จากปี 2554 ซึง่เกิด
จากกลุม่บริษัทฯ ตดัจ่ายคา่ลขิสทิธ์ิสิง่พิมพ์มากขึน้จากการผลติและจําหน่ายส่ือสิง่พิมพ์สําหรับเยาวชน 
 
ต้นทนุอ่ืนๆ ของกลุม่บริษัทฯ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 54.67 ร้อยละ 57.10  และร้อยละ 79.18  ของรายได้จากการขาย
สินค้าและการให้บริการในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดบั โดยในปี 2554 มีสดัส่วนเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 
2.43 ซึง่เกิดจากการออกนิตยสาร JIRO และมีการรับจ้างพิมพ์หนงัสือพิมพ์และนิตยสารเพิ่มขึน้จากปี 2553 และในปี 
2555 มีสดัสว่นเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 22.08 ซึง่เกิดจากมีการลงทนุในการทําธุรกิจในสว่นของโทรทศัน์จึงทําให้ต้นทนุ
เพิ่มขึน้ และมีการรับจ้างพิมพ์หนังสือตามยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้ต้นทุนค่าจัดทําต้นฉบับมากขึน้ตามปริมาณ
หนงัสือท่ีออกเพิ่มขึน้  

 
3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

กลุ่มบริษัทฯ มีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารร้อยละ 8.48 ร้อยละ 9.63 และร้อยละ 7.19 ของรายได้จากการขาย
สินค้าและการให้บริการในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดบั โดยในปี 2554 สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.15 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการขยายธุรกิจ และในปี 2555 มีสดัส่วนท่ีลดลงร้อยละ 
2.44  เน่ืองจากกลุม่บริษัทฯ มีนโยบายในการลดและควบคมุคา่ใช้จ่ายให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
 
คา่ตอบแทนพนกังานของกลุม่บริษัทฯ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 8.37 ร้อยละ 8.09  และร้อยละ 7.78 ของรายได้จากการ
ขายสินค้าและการให้บริการในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดบั เม่ือเทียบตามร้อยละของรายได้ในปี 2554  
และ 2555 สดัส่วนค่าตอบแทนพนักงานลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 ค่าตอบแทนพนักงานเพ่ิมขึน้ 
จํานวน 3.08 ล้านบาท เน่ืองจากมีพนกังานเพิ่มขึน้ เพ่ือรองรับกบัการขยายตวัทางธุรกิจ 
 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.32 ร้อยละ 5.29 และร้อยละ 9.68 ของ
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ 
เน่ืองจาก กลุม่บริษัทฯ   มีการจดัการสง่เสริมการขายกบัร้านค้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือกระตุ้นยอดขาย และรองรับกบัการ
ขยายตวัทางธุรกิจ 
 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ต้นทุนสินค้าบริจาค ดอกเบีย้จ่าย และอ่ืนๆ          
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.78 ร้อยละ 1.59  และร้อยละ 1.27 ของรายได้จากการขายสนิค้าและการให้บริการในปี 2553 
ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการลดและ
ควบคมุคา่ใช้จ่ายให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 
4) อัตรากาํไรขัน้ต้นและอัตรากาํไรสุทธิ 

ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 31.31 ร้อยละ 30.36 และร้อยละ 30.62 
ตามลําดบั โดยในปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้นลดลงร้อยละ 0.95 เน่ืองจาก กลุม่บริษัทฯ มีการขยายตวั
ทางธุรกิจ และในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.26 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีการควบคมุ
ต้นทนุให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ร้อยละ 
7.15 ร้อยละ 5.89 และร้อยละ 7.95 ตามลําดบั โดยในปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิลดลงร้อยละ 1.26 
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เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีการขยายตวัทางธุรกิจ ทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทนุและค่าใช้จ่ายสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม ในปี 
2555 กลุ่มบริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.06 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีการลดและควบคุมต้นทุนและ
คา่ใช้จ่ายให้มีประสทิธิภาพมากขึน้  

 
2.3  ฐานะการเงนิ 

1)  สนิทรัพย์ 
ณ สิน้ปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 308.77 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 27.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.63 จาก
ยอดสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2553 และ ณ สิน้ปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 353.24 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 44.47 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.40 จากยอดสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2554 โดยสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทมี 4 
ประเภท คือ ลูกหนีก้ารค้า สินค้าคงเหลือ เงินสดและรายการเทียบเท่า และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งมีสดัส่วนต่อ
สินทรัพย์รวม ณ  สิน้ปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 34.08 ร้อยละ 33.71 ร้อยละ 1.93 และร้อยละ 12.29 ตามลําดบั การ
เปล่ียนแปลงของสนิทรัพย์หลกัดงักลา่วมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ก) ลกูหนีก้ารค้า : ปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าจํานวน 103.10 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12.02 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.20 จากยอดลกูหนีก้ารค้าปี 2553 สําหรับปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าจํานวน 120.37 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.75 จากยอดลกูหนีก้ารค้าปี 2554  

ข) สนิค้าคงเหลือ : ปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลือสทุธิจํานวน 94.30 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 25.50 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 37.06 จากปี 2553 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ ได้จําหน่ายสินค้าล้าสมยัรวมทัง้บริหารสินค้าคงคลงั 
ทําให้ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยัลดลง แต่มีการซือ้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 18.42 ล้านบาท สําหรับปี 
2555 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสทุธิจํานวน 119.08 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
26.28 จากปี 2554 เน่ืองจากกลุม่บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 13.36 ล้านบาท จากการท่ี
กลุ่มบริษัทฯ มีหนังสือท่ีออกมาจําหน่ายเพิ่มขึน้ นอกจากนี  ้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการบริหารสินค้าคงคลังให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยมีการจําหน่ายสินค้าล้าสมยัในการจดักิจกรรมโครงการ CSR และการจดักิจกรรม
ออกบธูตามสถานท่ีตา่งๆ สง่ผลให้คา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยัลดลง  

ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด : ปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 29.45  
ล้านบาท ลดลง 22.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.99 จากปี 2553 เน่ืองจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นจํานวน 4.25 ล้านบาท ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 10.15 ล้านบาท  และซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน
จํานวน 32.92 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดรับจากเงินกู้ ระยะยาวเพ่ิมจํานวน 12.50 ล้านบาท สําหรับปี 2555 
กลุม่บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 6.80 ล้านบาท ลดลง 22.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 76.91 จากปี 2554 เน่ืองจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 12.75 ล้านบาท ชําระคืนเงินกู้ ยืม
ระยะยาวและจ่ายดอกเบีย้จํานวน 7.11 ล้านบาท  รวมทัง้มีการซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตนจํานวน 33.96 ล้านบาท  
และซือ้อปุกรณ์จํานวน 4.78 ล้านบาท  

ง) สินทรัพย์ไม่มีตวัตน: ปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนจํานวน 38.98 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.75 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 43.15 จากปี 2553 เน่ืองจากกลุม่บริษัทฯ มีการซือ้ลิขสิทธ์ิสิ่งพิมพ์เพิ่มขึน้ เพ่ือรองรับ
กับการผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ในอนาคต  และปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจํานวน 43.40  ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 4.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.34  จากปี 2554 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีการซือ้ลิขสิทธ์ิสิ่งพิมพ์
เพิ่มขึน้ เพ่ือรองรับกบัการผลติหนงัสือในอนาคต 
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2) แหล่งที่มาของเงนิทุน 
สว่นของผู้ ถือหุ้น : ปี 2553 กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 144.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 30.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 27.26 จากสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2552 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 15.00 ล้าน
บาทและมีส่วนเกินมลูค่าหุ้นจํานวน 18.35 ล้านบาท และปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 151.98 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 7.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.48 จากส่วนของผู้ ถือหุ้นปี 2553 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีผลการ
ดําเนินงานในปี 2554 เป็นกําไรสทุธิจํานวน 17.48 ล้านบาท และปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 167.44 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.17 จากสว่นของผู้ ถือหุ้นปี 2554 เน่ืองจากกลุม่บริษัทฯ มีผล
การดําเนินงานในปี 2555 เป็นกําไรสทุธิจํานวน 28.21 ล้านบาท 
 
หนีส้นิ 
หนีส้ินหลกัของกลุ่มบริษัทในปี 2554 และ 2555 คือ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
เจ้าหนีก้ารค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน ซึ่งมีสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากบัร้อยละ 4.12 ร้อยละ 
27.90  และร้อยละ 13.12 ตามลําดบัในปี 2554 และร้อยละ 4.46 ร้อยละ 36.99 และร้อยละ 7.17 ตามลําดบั ในปี 
2555 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าลิขสิทธ์ิค้างจ่ายของสิ่งพิมพ์ท่ีกลุม่บริษัทฯ 
บนัทกึตามสญัญาท่ีตกลงกนัและคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
 
ปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 156.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.98 จากหนีส้ิน
รวมปี 2553 โดยมีสาเหตหุลกั คือ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารรวมจํานวน 12.73 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 0.72 ล้านบาท จากปี 2553 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีการกู้ เงินเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนเพิ่มเติมในการ
ดําเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 3.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.60 และในปี 2555 
กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 185.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 29.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.5 จากหนีส้ินรวมปี 2554 
โดยมีสาเหตหุลกั คือ เจ้าหนีก้ารค้าจํานวน 130.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 44.53 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 51.69 เงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารรวมจํานวน 15.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 23.64 เน่ืองจากกลุม่บริษัทฯ มีการใช้เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมากขึน้ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มเติมในการ
ดําเนินธุรกิจ  สว่นคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้นิหมนุเวียนลดลง 15.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.53 

 
3) สภาพคล่อง : ปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 1.79 และอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วเท่ากบั 

0.91 ซึ่งลดลงจากปี 2553 จํานวน 0.01 เท่า และ 0.13 เท่า ตามลําดบั เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ ได้รับชําระหนีจ้าก
ลกูหนีก้ารค้าล่าช้ากว่ากําหนด และในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.63 และอตัราส่วน
สภาพคล่องหมนุเร็วเท่ากบั 0.70 ซึ่งลดลงจากปี 2554 จํานวน 0.16 เท่า และ 0.21 เท่า ตามลําดบั เน่ืองจากกลุ่ม
บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้จากการท่ี NED ไม่ได้รับชําระค่าหนังสือการ์ตูนจาก NEE ตามกําหนดเวลา และ
ผลกระทบจากเหตกุารณ์อทุกภยัครัง้ใหญ่ทําให้ลกูค้าเอเยน่ต์หนงัสือการ์ตนูมีสภาพคลอ่งลดลงจงึจ่ายชําระเงินลา่ช้า  
 
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน : ในปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 14.65 
ล้านบาท ลดลงจํานวน 0.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.04 จากปี 2553 เน่ืองจากกลุม่บริษัทฯ มีกําไรสทุธิลดลง
จากปี 2553 จํานวน 3.24 ล้านบาท และมีการกลบัรายการขาดทนุจากสินค้าล้าสมยัจํานวน 7.08 ล้านบาท รวมทัง้
ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้จํานวน 12.61 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จํานวน 18.44 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ารค้า
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เพิ่มขึน้จํานวน 9.95 ล้านบาท และในปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 24.94 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 70 จากปี 2554 เน่ืองจาก กลุม่บริษัทฯ มีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้จาก
ปี 2554 จํานวน 10.73 ล้านบาท และมีการกลบัรายการขาดทนุจากสินค้าล้าสมยัจํานวน 11.43 ล้านบาท มากกว่า
ในปี 2554 จํานวน 4.35 ล้านบาท และค่าตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนจํานวน 30.51 ล้านบาท มากกว่าในปี 
2554 จํานวน 7.25 ล้านบาท รวมทัง้ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีลกูหนีก้ารค้า สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน
เพิ่มขึน้ และเจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนลดลง  
 
เงินสดจากกิจกรรมลงทนุ : ในปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 31.65 ล้านบาท  
เพิ่มขึน้จากปี 2553 จํานวน 4.98 ล้านบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตนจํานวน 32.92 ล้านบาท 
และซือ้อปุกรณ์จํานวน 1.14 ล้านบาท รวมทัง้มีการรับดอกเบีย้ท่ีเกิดจากดอกเบีย้รับในกลุ่มบริษัทฯ จํานวน 2.41 
ล้านบาท และในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 35.75 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 
2554 จํานวน 4.10 ล้านบาท เน่ืองจากกลุม่บริษัทฯ ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตนจํานวน 33.96 ล้านบาท และซือ้อปุกรณ์
จํานวน 4.78 ล้านบาท และขายอปุกรณ์จํานวน 0.52 ล้านบาท รวมทัง้มีการรับดอกเบีย้ท่ีเกิดจากดอกเบีย้รับในกลุม่
บริษัทฯ จํานวน 2.47 ล้านบาท 
 
เงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน : ในปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 5.21 ล้านบาท 
เม่ือเทียบกับในช่วงปี 2553 ท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 20.87 ล้านบาท 
เน่ืองจาก ในปี 2553 บริษัทฯ มีเงินสดรับสทุธิจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 36 ล้านบาท และในปี 2554 กลุม่
บริษัทฯ  มีการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 10.15 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 4.25 
ล้านบาท และในปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 11.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 
2554 จํานวน 6.63 ล้านบาท เน่ืองจาก กลุม่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 12.75 ล้านบาท และมี
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ่มขึน้จํานวน 8.03 ล้านบาท  และมีการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 5.02 ล้านบาท  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิและผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน)  

ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิที่จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับจัดสรร 
 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 ท่ีจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทและได้รับจดัสรร (“ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1” หรือ “NINE-W1”) ออก
โดยบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1”) ตาม
มติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 โดยผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 และผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 จะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธิฉบบันีท้กุประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 
ได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดตา่งๆ ในข้อกําหนดสทิธิเป็นอยา่งดีแล้ว รวมทัง้ ได้ให้ความเหน็ชอบกบัการแตง่ตัง้นายทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 และข้อกําหนดต่างๆ ในสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ด้วย ทัง้นี ้ผู้ออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 จะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิไว้ ณ สํานกังานใหญ่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ครัง้ท่ี 1 เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสทิธิได้ในวนัและเวลาทําการของผู้ออกใบสําคญั
แสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 
 
1.   คาํจาํกัดความ 
คําและข้อความตา่งๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้
 
“ข้อกําหนดสทิธิ” : ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ของบริษัท เนชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทและได้รับจดัสรร (รวมถึงท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 

“ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1” หรือ “NINE-W1” : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนชั่น อินเตอร์
เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีระบไุว้
ในข้อกําหนดสทิธิ 

“ใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1” : ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนชั่น 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) ท่ีออกให้โดยบริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

“ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1” หรือ 
“บริษัท” 

: บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

“วนัทําการ” : วนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
“ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1” : ผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 แตล่ะหน่วย ตามข้อ 3.2 
“สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1” 
หรือ “สมดุทะเบียน” 

: สมดุทะเบียนหรือแหล่งข้อมลูทางทะเบียนซึง่บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบั
ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีเก็บ
รักษาโดยนายทะเบียน 
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“สทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1” : สิทธิทัง้ปวงในใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะ
สิทธิในการจองซือ้หุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 สิทธิในการ
ได้รับคา่เสียหายในกรณีท่ีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 

“หุ้นรองรับ” : หุ้นสามญัออกใหม่ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จํากดั (มหาชน) จํานวน 85,000,000 หุ้น ท่ีจดัไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 รวมทัง้หุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพิ่มเติม
ในกรณีท่ีมีการปรับสทิธิภายใต้ข้อกําหนดสทิธิ 

“วนัออกใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1” : วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 
“วนัครบอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1” : วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 
“วนัครบกําหนดการใช้สทิธิ” หรือ “วนัครบ
กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย” 

: ให้มีความหมายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 4.2 ของข้อกําหนดสทิธิ 

“นายทะเบียน” : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์” : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
“ตลาดหลกัทรัพย์” : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
2.   รายละเอียดของใบสาํคัญแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 
2.1 รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะออก  
ช่ือผู้ เสนอขาย : บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยูข่องผู้ เสนอขาย : อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 เลขท่ี 1858/123 – 124  ถนนบางนา – 

ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 

เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1” หรือ 
“NINE-W1”) 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 : ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 
จํานวนท่ีออกและเสนอขาย : 85,000,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับ 
ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 

: 85,000,000 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุน โดยท่ีไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครัง้นี ้
จํานวน 170,000,000 หุ้น 

ลกัษณะการเสนอขาย : เป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทและได้รับจัดสรร ในอัตราส่วน 1 หุ้ นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนพร้อมได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 (Record Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 และ
ให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
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หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้นในวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 

ราคาเสนอขาย : 0 (ศนูย์) บาท ตอ่หน่วย 
อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 : 5 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 
วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 : วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 
อตัราการใช้สทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 จํานวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ได้ 1 หุ้น (เว้นแตจ่ะมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามข้อ 6) 
ราคาใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั : 4.00  บาทต่อหุ้น โดยมีมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00  บาท (เว้นแต่จะมี

การปรับราคาใช้สทิธิตามข้อ 6) 
ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ทุก

วนัท่ี 15 ของเดือนธันวาคมและเดือนมิถนุายนของแต่ละปี (วนักําหนดใช้
สิทธิ) โดยวนักําหนดใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 15 ธันวาคม 2556 
และวันกําหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ายจะตรงกับวันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมี
อายคุรบ 5 ปี ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 ในกรณีท่ีวนัใช้สิทธิตรง
กบัวนัหยดุทําการของบริษัทฯ ให้เล่ือนวนัใช้สิทธิเป็นวนัทําการสดุท้าย
ของบริษัทฯ ก่อนวนัใช้สทิธิ โดยระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ายจะต้องไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิ 

วนัสิน้สดุอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 : วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 
นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 
 

: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ ภายใต้
เง่ือนไขการปฏิบติัตามประกาศและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ 
 

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออก
และเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอม็เอไอ 

วิธีการใช้สทิธิและเง่ือนไขการใช้สทิธิ : เป็นไปตามระบไุว้ในข้อ 4 ของข้อกําหนดสทิธิ 
 
2.2  ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้นเน่ืองจากการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เพ่ือเสนอขาย

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในครัง้นี ้ 
(1)   หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ NINE-W1 ในครัง้นี ้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกไป

ก่อนหน้านีท้กุประการ 
 (2) นอกจากหุ้นสามญัจํานวน 85,000,000 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ท่ีได้จดัสรรไว้เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดง

สิทธิ บริษัทฯ อาจจะต้องเพ่ิมทนุขึน้ อีกเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในการใช้สิทธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ 
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(3)  ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเน่ืองจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ใบสําคัญ
แสดงสทิธิ-ESOP”) 

เน่ืองจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในคราวเดียวกัน 
ดงันัน้ ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นจงึสามารถแบง่ออกได้เป็นกรณีตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
กรณีท่ี1   มีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเท่านัน้  และไม่มี

การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ- ESOP หรือมีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ- ESOP แต่
กําหนดให้ผู้ ท่ีได้รับจดัสรร ESOP ไม่มีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ- ESOP ทัง้จํานวนในทกุกรณี ทัง้นี ้
สามารถแยกกรณียอ่ยได้ดงันี ้
กรณีท่ี 1.1    ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นทัง้จํานวน และใช้สิทธิซือ้หุ้น

ตามใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ทัง้จํานวน 
กรณีท่ี 1.2    ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นทัง้จํานวน แต่บคุคลอ่ืนเป็นผู้ ใช้

สทิธิซือ้หุ้นตามใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ทัง้จํานวน 
กรณีท่ี 1.3    ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นทัง้จํานวน โดยผู้ ถือหุ้นเดิม

อ่ืนใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือ และบุคคลอ่ืนเป็นผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นตามใบสําคัญ
แสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ทัง้จํานวน 

        กรณีท่ี 2  มีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP เท่านัน้ โดยผู้ ได้รับจดัสรร ESOP ใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้จํานวน 

        กรณีท่ี 3  มีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และมีการออก
และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP โดยกําหนดให้ผู้ ท่ีได้รับจดัสรรตามโครงการ ESOP ใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้จํานวนในทกุกรณี ทัง้นี ้สามารถแยกกรณียอ่ยได้ดงันี ้
กรณีท่ี 3.1    ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นทัง้จํานวน และใช้สิทธิซือ้หุ้น

ตามใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ทัง้จํานวน 
กรณีท่ี 3.2    ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นทัง้จํานวน แต่บคุคลอ่ืนเป็นผู้ ใช้

สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ทัง้จํานวน 
                    กรณีท่ี 3.3   ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นทัง้จํานวน โดยผู้ ถือหุ้นเดิมอ่ืน

ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือ และบคุคลอ่ืนเป็นผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้น ตามใบสําคญัแสดง
สทิธิครัง้ท่ี 1 ทัง้จํานวน 

โดยกําหนดให้ 
Qa = จํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้ว เดิม 85,000,000  หุ้น 
Qs = จํานวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 85,000,000 หุ้น 
Qw = จํานวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้น

สามญัเพิ่มทนุ 85,000,000 หุ้น  
Qesop = จํานวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/

หรือพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย จํานวน 4,250,000 หุ้น 
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(ก) ด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 
สตูรการคํานวณด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น = 1 - [Qo / Qn)] 
โดยท่ี 
Qo    =    จํานวนหุ้น รวมท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับในแตล่ะกรณี ซึง่แบง่เป็นกรณีตา่งๆ ดงันี ้
Qo กรณีท่ี 1.1 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีท่ี 1.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีท่ี 1.3 = Qa 
Qo กรณีท่ี 2 = Qa 
Qo กรณีท่ี 3.1 =  Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีท่ี 3.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีท่ี 3.3 = Qa 

 
Qn    =    จํานวนหุ้นรวมทัง้หมด ซึง่แบง่เป็นกรณีตา่งๆ ดงันี ้
Qn กรณีท่ี 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw 
Qn กรณีท่ี 2 = Qa + Qesop 
Qn กรณีท่ี 3.1 – 3.3  = Qa + Qs + Qw + Qesop 

 
ผลกระทบ 

Control Dilution 
กรณี1.1 กรณี1.2 กรณี1.3 กรณี 2  กรณี3.1 กรณี3.2 กรณี3.3 
0.00% 33.33% 66.67% 4.76% 1.64% 34.43% 67.21% 

 
ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเท่านัน้ โดยผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้จํานวน และใช้สทิธิซือ้หุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้จํานวน (กรณีท่ี1.1) 
ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เน่ืองจากเป็นการออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ตามสดัสว่นการถือหุ้นทัง้จํานวน โดยผู้ ถือหุ้นเดิม อ่ืนใช้สทิธิจองซ้อหุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือ และบคุคลอ่ืนเป็นผู้ ใช้
สทิธิจองซือ้หุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ทัง้จํานวน (กรณีท่ี 1.3) จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 66.67 
และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึน้ เป็นร้อยละ 67.21 ในกรณีท่ีบริษัทมีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP 
โดยกําหนดให้ผู้ ท่ีได้รับจดัสรรตามโครงการ ESOP ใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้จํานวน (กรณีท่ี 3.3) 

 
     (ข) ด้านการลดลงของสว่นแบง่กําไร (Earnings Dilution) 

สตูรการคํานวณด้านการลดลงของสว่นแบง่กําไร   =  (EPSo - EPSn) / EPSo 
โดยท่ี 
EPSo =   กําไรสทุธิ / Qo 

               โดย Qo แบง่ออกได้เป็นแตล่ะกรณี ดงันี ้
Qo กรณีท่ี 1.1 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีท่ี 1.2 = Qa + Qs 
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Qo กรณีท่ี 1.3 = Qa 
Qo กรณีท่ี 2 = Qa 
Qo กรณีท่ี 3.1 =  Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีท่ี 3.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีท่ี 3.3 = Qa 

 

EPSnew = กําไรสทุธิ/ Qn 
              โดย Qn แบง่ออกได้เป็นแตล่ะกรณี ดงันี ้

Qn กรณีท่ี 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw 
Qn กรณีท่ี 2 = Qa + Qesop 
Qn กรณีท่ี 3.1 – 3.3  = Qa + Qs + Qw + Qesop 

 
ในการคํานวณ ได้แทนท่ีกําไรสทุธิในสตูรด้วยกําไรสทุธิของบริษัทฯ สําหรับปี 2555  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ี
เทา่กบั 28.21 ล้านบาท 
 

ผลกระทบ 
Earningl Dilution 

กรณี1.1 กรณี1.2 กรณี1.3 กรณี 2  กรณี3.1 กรณี3.2 กรณี3.3 
0.00% 33.33% 66.67% 4.76% 1.64% 34.43% 67.21% 

 
ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเท่านัน้ โดยผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้จํานวน และใช้สทิธิซือ้หุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้จํานวน (กรณี
ท่ี1.1) ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสว่นแบ่งกําไร (Earnings Dilution) เน่ืองจากเป็นการออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นทัง้จํานวน โดยผู้ ถือหุ้นเดิมอ่ืนใช้สทิธิจองซ้อหุ้นเกินสทิธิและไมมี่หุ้นเหลือ และบคุคลอ่ืนเป็น
ผู้ ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ทัง้จํานวน (กรณีท่ี 1.3) จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 
66.67 และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 67.21 ในกรณีท่ีบริษัทมีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ESOP โดยกําหนดให้ผู้ ท่ีได้รับจดัสรรตามโครงการ ESOP ใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้จํานวน (กรณีท่ี 3.3) 

 

      (ค) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
            สตูรการคํานวณด้านการลดลงของราคา =  (Po - Pn) / Po 

            โดยท่ี 
Pa = ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั 7 วนัทําการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 

(วนัท่ี 6 – 8 และ 11 – 14 กมุภาพนัธ์ 2555) ซึง่เทา่กบั 9.13 บาทตอ่หุ้น  
Ps = ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ซึง่เทา่กบั 4.00  บาทตอ่หุ้น 
Pw = ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นสามญั

เพิ่มทนุ ซึง่เทา่กบั 4.00  บาทตอ่หุ้น 
Pesop = ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ

พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย (โครงการ ESOP) ซึง่เทา่กบั 4.00  บาทตอ่หุ้น 
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             Po   แบง่ออกได้เป็นแตล่ะกรณี ดงันี ้

Po กรณีท่ี 1.1 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw) 
Po กรณีท่ี 1.2 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs) 
Po กรณีท่ี 1.3 = [(Pa x Qa)] / Qa 
Po กรณีท่ี 2 = [(Pa x Qa)] / Qa 
Po กรณีท่ี 3.1 =  [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw) 
Po กรณีท่ี 3.2 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs) 
Po กรณีท่ี 3.3 = (Pa x Qa) / Qa 

 
Pn  =  ราคาเฉล่ียต่อหุ้นทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และการใช้สิทธิซือ้หุ้นตาม

ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 และ/หรือ ภายหลงัการเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ ESOP ตามแตก่รณี ดงันี ้
 

Pn กรณีท่ี 1.1 – 1.3 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw) 
Pn กรณีท่ี 2 = [(Pa x Qa) + (Pesop x Qesop)] / (Qa + Qesop) 
Pn กรณีท่ี 3.1 – 3.3  = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw) + (Pesop x Qesop)] / (Qa + Qs + Qw + 

Qesop) 
            

ผลกระทบ 
Price Dilution 

กรณี1.1 กรณี1.2 กรณี1.3 กรณี 2  กรณี3.1 กรณี3.2 กรณี3.3 
0.00%  13.02%  37.46%  2.68%  0.49%  13.45%  37.77% 

 
ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเท่านัน้ โดยผู้ ถือหุ้นเดิม
ไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้จํานวนและผู้ ถือหุ้นเดิมอ่ืนใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือจากการ
ออกและเสนอขายในครัง้นี ้ และบคุคลอ่ืนเป็นผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้จํานวน (กรณีท่ี 1.3) 
ผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากบัร้อยละ 37.46 และจะได้รับผลกระทบ
ดงักลา่วเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 37.77 ในกรณีท่ีบริษัทมีการออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังาน
ของบริษัท และ/ หรือบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP และผู้ ท่ีได้รับจดัสรรตามโครงการ ESOP มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้จํานวน (กรณีท่ี 3.3) 

 
3.   ใบสาํคัญแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 และผู้ทรงสทิธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิ

ครัง้ที่ 1 
3.1  นายทะเบียนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องออกใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ทกุราย โดยในสว่น

ของใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ่งจะต้องลงช่ือศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 แทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 นัน้ นายทะเบียนจะออกใบสําคญัแสดง
สทิธิครัง้ท่ี 1 หรือออกใบรับเพ่ือใช้แทนใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
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3.2  ผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 
 ผูท้รงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ที ่1 กรณีทัว่ไป 

สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 จะตกแก่บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 
จํานวนดงักลา่วในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียน 
(กรณีท่ีมีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1) 

 ผูท้รงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ที ่1 กรณีทีศู่นย์รบัฝากหลกัทรพัย์เป็นผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ที ่1 แทน 
สทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 จะตกแก่บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีนายทะเบียนได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์วา่เป็นผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 
1 ไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียน (กรณีท่ีมีการปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1) 
 

3.3  ในกรณีท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 แทน และผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1
ต้องการเป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ด้วยตนเอง เม่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมี
หน้าท่ีจะต้องออกใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 รายดงักลา่วเป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ตามจํานวนท่ีได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้ม่ือได้มีการออก
ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 และลงทะเบียนดงักลา่วแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจํานวนรวมของใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 
ท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยหกัจํานวนใบสําคญั
แสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ท่ีได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ออก หากนายทะเบียนไม่ได้
ดําเนินการดงักลา่วไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม ให้ถือวา่จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้
ท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ มีจํานวนลดลงตาม
จํานวนของใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ท่ีได้แยกไปออกใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 และลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิ
ในใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ดงักลา่ว 

 
4.    วธีิการใช้สทิธิและเงื่อนไขการใช้สทิธิ 
4.1   ระยะเวลาในการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 
 การแจ้งความจํานงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัในแต่ละครัง้ (ยกเวน้การใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย) 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ซึง่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 4 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.ภายใน 5 วนั
ทําการก่อนวนัครบกําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งข่าวเก่ียวกบัระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิอย่างน้อย 
7 วนั ก่อนระยะเวลาในการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ในระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ 
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 การแจ้งความจํานงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัครัง้สดุทา้ย 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ซึง่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 4 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 15 
วนัก่อนวนัครบกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
 

ทัง้นี ้ บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้สดุท้าย ไม่น้อยกว่า 21 วนั ก่อนวนัครบกําหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย นอกจากนี ้ในช่วง 21 วนัก่อนวนัครบกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือขอ
พกัการซือ้ขายใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ของบริษัท (หรือการขึน้เคร่ืองหมาย SP) ด้วย โดยตลาดหลกัทรัพย์จะทํา
การขึน้เคร่ืองหมาย SP ลว่งหน้า 3 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัโอนการใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 
 

4.2 วนัครบกําหนดการใช้สทิธิ 
 การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัในแต่ละครัง้ (ยกเวน้การใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย) 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ในทกุวนัท่ี 15 ของเดือนธันวาคมและเดือน
มิถนุายนของแต่ละปี ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 โดยวนัใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 15 ธันวาคม 
2556 ในกรณีท่ีวนัใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัท ให้เล่ือนวนัใช้สิทธิเป็นวนัทําการสดุท้ายของบริษัทก่อนวนัใช้
สทิธิ 
 

 การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัครัง้สดุทา้ย 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ในวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 มีอายุ
ครบ 5 ปี ซึง่ในท่ีนีว้นัครบอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ คือ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561ในกรณีท่ีวนัใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุ
ทําการของบริษัท ให้เล่ือนวนัใช้สทิธิเป็นวนัทําการสดุท้ายของบริษัทก่อนวนัใช้สทิธิ 
 

4.3  วิธีการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 
4.3.1   บคุคลและสถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  
อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ห้องประชมุ A  
ท่ีอยู ่1858/118-119, 121-122,124-130  
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 0-2338-3289-92 โทรสาร 0-2338-3904 
 

4.3.2   วิธีการใช้สทิธิ 
    ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
    (1)  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 จะต้องกรอกใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัให้ถกูต้อง ครบถ้วน

และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 เป็นนิติบคุคล จะต้องลงนามโดยผู้ มี
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อํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 หรือใบ
แทนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ตามจํานวนท่ีระบอุยู่ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั พร้อม
กบัเอกสารประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ดงัตอ่ไปนี ้
     ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ 

หรือสําเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอาย ุ (ในกรณีเป็นบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านด้วย) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ 
จะต้องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ปกครองท่ี
ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและสําเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง) 

     ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลง
นามรับรองสําเนาถกูต้อง 

     ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์
ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาบตัรประจําตัว
ประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอาย ุ (ในกรณีเป็น
บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านมาด้วย) ในกรณีผู้ มีอํานาจลง
นาม เป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มี
อํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

     ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือ
บริคณห์สนธิและหนงัสือรับรองของบริษัท มีอายไุมเ่กิน 12 เดือนก่อนวนัครบกําหนดการใช้สิทธิ พร้อมลง
นามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล   
(ถ้ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของ
นิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 
สําเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้หมด ท่ีลงนามรับรองสําเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือ
โดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีของสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศ
ท่ีเอกสารดงักลา่วได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง และมีอายไุม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัครบกําหนดการใช้
สทิธิ 
 

                    ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็น
หลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิได้ทันที หากในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น 
(Scripless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคญั
แสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 หรือเพ่ือให้ออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด โดยย่ืนต่อบริษัท
หลกัทรัพย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะดําเนินการแจ้งกบัศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์เพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 นําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญักบับริษัท เพ่ือ
ดําเนินการใช้สทิธิตามท่ีระบไุว้ 
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   (2)   สง่ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วให้แก่บริษัทตามสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิท่ีระบไุว้
ในข้อ 4.3 โดยต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขในการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 4.1 

 
   (3)   ในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 จะต้องใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ 

โดยมีอตัราการใช้สทิธิเทา่กบั 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ตอ่ 1 หุ้นสามญั เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามข้อ 6 
 
   (4)  ชําระเงินค่าหุ้นครัง้เดียวเต็มจํานวนตามจํานวนในการใช้สิทธิท่ีระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามญั โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค 
หากชําระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัทําการ 
นบัจากวนัท่ีแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ การชําระเงินค่าจองซือ้เป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตัว๋แลกเงิน
ธนาคาร ให้ขีดคร่อมสัง่จ่าย “บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ เพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” ในภาษาไทย 
หรือ “Nation International Edutainment Public Company Limited for share subscription” ในภาษาองักฤษ บญัชีออม
ทรัพย์เลขท่ี 333-1-73584-7 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) สาขาถนนบางนา-ตราด พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู ่
และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลงั ทัง้นี ้ การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทได้เรียกเก็บเงิน
จํานวนดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ 

 
(5)  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ และ/หรือ ภาษีท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองจากการ

ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ตลอดจนจะต้องปฏิบติัตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใช้บงัคบัในการ
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

 
(6)  หากบริษัทได้รับใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ไมค่รบตามจํานวนท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามญัหรือจํานวนเงินท่ีบริษัทได้รับไม่เท่ากบัจํานวนเงินท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัท
ตรวจสอบได้ว่าข้อความท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 กรอกบนใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัไม่ครบถ้วน
หรือไมถ่กูต้อง หรือมิได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจะให้เวลาผู้ใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 แก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขภายในวนัครบกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้  มิฉะนัน้ บริษัทจะ
ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และจะส่งเงินท่ีบริษัทได้รับไว้ พร้อมกับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 
วนันบัจากวนัถดัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิครัง้ท่ี 1 สามารถย่ืนความจํานงขอใช้สิทธิใหม่ได้ในวนัครบกําหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นกรณีการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย ซึง่จะถือวา่การใช้สทิธิได้สิน้สภาพลงและไมส่ามารถใช้สทิธิได้อีก 
 

ในกรณีท่ีผู้ใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ชําระจํานวนเงินคา่หุ้น และ/หรือ ภาษีไมค่รบถ้วน บริษัทมีสิทธิท่ี
จะดําเนินการประการใดประการหนึง่ดงัตอ่ไปนีต้ามท่ีบริษัทเหน็สมควร 

(ก)  ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ หรือ 
    (ข)  ถือว่าจํานวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจํานวนเท่ากบัจํานวนท่ีพึงจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัท

ได้รับชําระไว้จริงตามราคาใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 
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(ค)  ให้ผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้นัน้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนการใช้สิทธิ และ/หรือ ภาษีท่ี
เก่ียวข้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ 

 
ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ (ก) หรือ (ค) เฉพาะกรณีท่ีผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ไม่มาชําระเงิน

เพิ่มเติม บริษัทจะส่งเงินท่ีบริษัทได้รับไว้ พร้อมกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนันบัจากวนัถดัจากวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้
ไม่ว่าในกรณีใดๆ สว่นกรณีตามข้อ (ข) บริษัทจะแจ้งจํานวนการใช้สิทธิในกรณีท่ีบริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางสว่น พร้อม
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือแก่ผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 30 วนั นบัจากวนัถดัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม ใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ียงัไมมี่การใช้สทิธิจะยงัมีผลใช้ได้ตอ่ไปจนถงึวนัครบกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

 
    (7)  เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 

กลา่วคือ ได้สง่มอบหลกัฐานแสดงจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีได้รับจดัสรร ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้น 
สามญั และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัและภาษีถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว การแสดงความจํานงในการใช้สิทธินีไ้ม่
อาจถกูเพิกถอนได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท 

 
(8) เม่ือพ้นวนัครบกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย แต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ยงัไม่ได้ใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 หรือยงัมิได้ปฏิบติัตามวิธีการใช้สทิธิท่ีกําหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 นัน้ๆ สิน้
สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทไมไ่ด้อีก 

 
(9) ภายหลงัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ บริษัทจะแจ้งรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัใหม่เน่ืองด้วยการใช้

สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ต่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท และบริษัทจะนํารายช่ือดงั    
กลา่วไปจดทะเบียนพร้อมกบัย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทตอ่กระทรวงพาณิชย์ ตามจํานวนหุ้นสามญั
ท่ีจะออกใหม่สําหรับสิทธินัน้ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษัทได้รับชําระค่าหุ้นครบตามจํานวนการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หรือนบั
แตว่นัครบกําหนดการใช้สทิธิ 

 
ทัง้นี ้ในช่วงระหวา่งวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 แสดงความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ถึง

วนัก่อนวนัท่ีรายช่ือของผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 จะปรากฏในสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท 
บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ ใช้สิทธิรายดงักลา่วมีสถานะเช่นเดียวกบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ียงัไม่ได้แสดงความจํานง
ในการใช้สทิธิ 
 
4.4  สถานภาพของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีอยูร่ะหวา่งการแสดงความจํานงการใช้สทิธิ 

สถานะของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้สิทธิ และวนัก่อนวนัท่ี
กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพ
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และสิทธิเช่นเดียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้แสดงความจํานงใช้สิทธิ และสถานภาพดงักล่าวจะสิน้สดุลงในวนัท่ี
กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว อนัเน่ืองมาจากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิข้างต้นเสร็จสิน้แล้ว 
 
ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ได้นําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการ
ปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสดุ ตาม
จํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสมควรท่ีจะได้รับหากราคาท่ีปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิ่มใหม่อาจ
ได้รับช้ากวา่หุ้นสามญัท่ีได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 15 วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 
 

4.5  เง่ือนไขอ่ืนเก่ียวกบัการใช้สทิธิ 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้โดยไม่มีข้อจํากดั เว้นแต่การซือ้หุ้นนัน้ เป็นเหตุ
ให้มีบคุคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทจํานวนมากกว่าร้อยละ 35.00 ของทนุชําระแล้วของบริษัท การใช้สิทธิซือ้
หุ้นของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 รายใดท่ีจะทําให้อตัราสว่นการถือหุ้นของบคุคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยของบริษัทเกิน
อตัราสว่นข้างต้น บริษัทมีสทิธิปฏิเสธการใช้สทิธิซือ้หุ้นของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 รายนัน้ได้ 

 
5.   นายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 
       บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
       62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชัน้ 4 และ 7  

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์: 0-2229-2888 โทรสาร: 0-2654-5427 

 
นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 จะรับผิดชอบต่อการปิดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ซึง่ในสมดุ
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ช่ือเต็ม สญัชาติ ท่ีอยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์จะกําหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนั จะถือว่าข้อมลูในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 เป็น
ข้อมลูท่ีถกูต้อง 

 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 มีหน้าท่ีในการแจ้งการเปล่ียนแปลง หรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทกึสมดุ
ทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 และนายทะเบียนจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว บริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการเปล่ียนนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 โดยจะทําการแจ้งให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ทราบก่อน
ลว่งหน้า 
 

6.   เงื่อนไขการปรับสทิธิ 
6.1 บริษัทจะไม่ขยายอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 และไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็น

การปรับสิทธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ (1) ถึง (6) โดยบริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตลอด
อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 เพ่ือไม่ให้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ด้อยไปกว่าเดิม เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  เม่ือบริษัทเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยก
หุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท 
บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิท่ีมีผลอยู่ก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัจะมี
ผล โดยจะปรับสิทธิ ณ วนัท่ีมีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชย์ 
เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ได้รับหุ้นตามจํานวนท่ีคํานวณได้ตามสตูร และประเภทเช่นเดียวกบัหุ้นสามญั
ของบริษัทท่ีออกภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

(ก) ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 

Price 1 = Price 0 x [ (Par 1)/(Par 0) ] 
 

(ข)   อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 

Ratio 1 = Ratio 0 x [(Par 0)/(Par 1)] 
 

โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0  คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Par 1  คือ  มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 
Par 0  คือ  มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

 
(2)  เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน

วงจาํกัดโดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตํ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทเกินกว่า 
ร้อยละ 10  
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอ
ขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ วนัท่ีมีการตกลงซือ้ขายหุ้นสามญัท่ีเสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี โดยกรณีดงักล่าวข้างต้น ให้
เปรียบเทียบราคาเฉล่ียตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหมก่บัราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท โดยใช้ฐานของมลูค่าท่ี
ตราไว้เท่ากนั ราคาเฉล่ียต่อหุ้นท่ีออกใหม่คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หกั  
ด้วยคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) หารด้วยจํานวนหุ้นท่ีออกใหมท่ัง้สิน้ 
 
“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” กําหนดไว้เท่ากบั “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท” โดย
ท่ี “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท  
หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหว่าง 7 วนัทําการ (วนัท่ีเปิดทํา
การซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ ในกรณีท่ีไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้น 
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สามญัของบริษัท เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษัทไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะกําหนดราคายติุธรรม
เพ่ือใช้ในการคํานวณแทน 
 
“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญั และ/หรือ หลกัทรัพย์ท่ีออก
ใหมใ่ดๆ ท่ีให้สทิธิท่ีจะแปลงสภาพ และ/หรือ เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย 
XR สําหรับหุ้นสามญั) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการ
เสนอขายหุ้นสามญั และ/หรือ หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ และ/หรือเปล่ียนเป็น หุ้นสามญัได้ 
สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือ วนัท่ีมีการตกลงซือ้ขายหุ้นสามญั และ/หรือ หลกัทรัพย์
ท่ีออกใหมใ่ดๆ ท่ีให้สทิธิท่ีจะแปลงสภาพ และ/หรือ เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั สําหรับกรณีเสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั 
 

(ก) ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 
Price 1 = Price 0 x [ ( (A1 x MP)+B1X )/( MP x (A1+B1) ) ] 
 
(ข) อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

 
Ratio 1 = Ratio 0 x [ ( MP x (A1+B1) )/ ( (A1 x MP) + B1X ) ] 

 
โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0  คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 MP  คือ  “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในข้อ (2) 
  A1           คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ และ/หรือ วนัแรกของการเสนอ
ขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ วนัท่ีมีการตกลงซือ้ขาย
หุ้นสามญัท่ีเสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั 

 B1           คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม ่ทัง้ท่ีเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขาย
ตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั 

 B1X        คือ  จํานวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามญัท่ีออกใหม่
ทัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไปและ/
หรือ เสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั 
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(3)  เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
บุคคลในวงจํากัด โดยหลักทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 
หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น หรือหนีส้ินอ่ืนใดที่ให้สิทธิ
ในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพ่ือรองรับ
สทิธิดังกล่าวตํ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทเกนิกว่าร้อยละ 10 
การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิในการ
จองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ท่ีมีสทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ประกาศขึน้
เคร่ืองหมาย XW สําหรับใบสําคญัแสดงสทิธิ) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัแรกของ
การเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้กบัประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ วนัท่ีมีการตกลงซือ้ขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั กรณี
เสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั 
 
ราคาเฉล่ียของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่คํานวณได้จากจํานวนเงินท่ีจะได้รับ หกัด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออก
หลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัรวมกับเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญันัน้ ถ้ามีการใช้สทิธิทัง้หมด หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สทิธิ 
 

(ก) ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 

Price 1 = Price 0 x [ ( (A2 x MP) + B2X )/( MP x (A2+B2) ) ] 
 

(ข) อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 
Ratio 1 = Ratio 0 x [ (MP x (A2+B2) )/( (A2 x MP) + B2X) ] 
 
โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0  คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP  คือ  “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในข้อ (2) 
A2            คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน

ผู้ ถือหุ้น เพ่ือการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ 
ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/หุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือวนัท่ีมีการ
ตกลงซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็น 
หุ้นสามญัท่ีเสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั 

B2             คือ      จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีจะ
เสนอขาย 
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B2X          คือ  จํานวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีให้
สิทธิแปลงสภาพเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดัรวมกบัเงิน
ท่ีได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

 
(4)  เม่ือบริษัทจ่ายเงนิปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 

บริษัทจะปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัไมมี่สทิธิรับหุ้นปันผลนัน้ หรือใน
วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD สําหรับหุ้นสามญั เพ่ือสทิธิในการรับหุ้นปันผล 

 
(ก) ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

 
Price 1 = Price 0 x [ (A3)/(A3+B3) ] 
 

(ข) อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 

Ratio 1 = Ratio 0 x [ (A3+B3)/(A3) ] 
 

โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0  คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
A3          คือ         จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุ

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นสามญั เพ่ือสทิธิในการรับหุ้นปันผล 
B3  คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นปันผล 
 

 (5)  เม่ือบริษัทจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิของงบการเงนิเฉพาะบริษัทหลัง
หักภาษีเงินได้ของบริษัท สําหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหว่างอายุของใบสําคัญ
แสดงสทิธิครัง้ที่ 1  
การคํานวณอตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น ให้คํานวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายจริงในรอบระยะเวลา
บญัชีในแตล่ะปีดงักลา่ว หารด้วยกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 

 
(ก) ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 
Price 1 = Price 0 x [ ( MP-(D-R) )/(MP) ] 
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(ข) อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 

Ratio 1 = Ratio 0 x [ (MP)/( MP-(D-R) ) ] 
 

โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0  คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP  คือ  “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในข้อ (2) 
D  คือ  เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
R            คือ  เงินปันผลตอ่หุ้น ในกรณีท่ีบริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 90 ของกําไร

สทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท 
 
ทัง้นี ้ ให้การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นสามญัของ
บริษัทไม่มีสิทธิรับเงินปันผลนัน้ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XD สําหรับหุ้นสามญั เพ่ือสิทธิใน
การรับเงินปันผล) 

 
      (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทาํให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพงึได้ 

โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้กาํหนดอยู่ในข้อ (1) ถงึ (5) หรือในกรณีที่ หุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซือ้
ขาย ทาํให้ไม่สามารถกาํหนดราคาตลาดได้ 
บริษัทจะพิจารณากําหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทํา
ให้สทิธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ และบริษัท
จะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์
ทราบถึงรายละเอียดดงักลา่วภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีผลการพิจารณาเป็นท่ีสดุ (หรือภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมี
เหตใุห้ต้องดําเนินการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิ และ/หรืออตัราการใช้สทิธิดงักลา่ว) 
 

6.2 การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึง (6) เป็นอิสระต่อกนั และจะคํานวณการ
เปล่ียนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท ในกรณีท่ีเหตกุารณ์ต่างๆ 
เกิดขึน้พร้อมกนั ให้คํานวณการเปล่ียนแปลงเรียงตามลําดบัดงันี ้คือ (1) (5) (4) (2) (3) และ (6) โดยในแต่ละลําดบัครัง้ท่ี
คํานวณการเปล่ียนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง และอตัราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 
ตําแหน่ง  
 

6.3 การคํานวณเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ  (1) ถึง (6) จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซึง่ทําให้ราคา
การใช้สทิธิใหมเ่พิ่มขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิลดลง เว้นแตก่รณีการรวมหุ้น 
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6.4 ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 5 ตําแหน่งของอตัราการ
ใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง) คํานวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหากราคาการใช้สิทธิหลงั
การเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญัในการแสดงความจํานงการใช้สิทธิในรอบนัน้คํานวณได้
เป็นเศษของบาท ให้ตดัเศษของบาททิง้ โดยไมมี่การชดเชย หรือชดใช้คา่เสียหายใดๆ 
 

6.5 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิ จนทําให้ราคาการใช้สทิธิใหมมี่ราคาต่ํากวา่มลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญั
ของบริษัท ให้ใช้มลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ สว่นอตัราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตัราการ
ใช้สทิธิท่ีคํานวณได้ตามสตูรในข้อ (1) ถงึ (6) ตอ่ไปแล้วแตก่รณี 

 
6.6 การเปล่ียนแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามข้อ (1) ถงึ (6) บริษัทจะดําเนินการแจ้งผลการเปล่ียนแปลงโดยบอก

ถงึรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตผุลท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ทราบทนัทีท่ี
มีเหตใุห้ต้องดําเนินการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิดงักล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (ระบบ SET 
SMART / ELCID) และจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักลา่วให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีเหตใุห้ต้อง
ดําเนินการเปล่ียนแปลงการใช้สทิธิดงักลา่ว 

 
7.   การชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ

ครัง้ที่ 1 ได้ 
7.1  การชดใช้คา่เสียหาย 

ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ได้ครบถ้วน บริษัทจะ
ชดใช้คา่เสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ท่ีมาแจ้งความจํานงท่ีจะใช้สทิธิในวนัครบกําหนดการใช้สทิธิแต่
ละครัง้ซึ่งบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ได้อย่างเพียงพอ 
ยกเว้นกรณีตามท่ีระบไุว้ในข้อจํากดัในการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ตามข้อ 8 หวัข้อ “ข้อจํากดัการโอนใบสําคญั
แสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 และหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ” บริษัทจะจดัให้มีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้
ท่ี 1 เพ่ือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ภายใน 30 วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิท่ีบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้น
สามญัเพ่ือรองรับการใช้สทิธิได้อยา่งเพียงพอ ทัง้นี ้เพ่ือทําการตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 เท่านัน้ ซึง่
การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 นี ้จะไม่มีผลกระทบต่อราคาการซือ้ขายใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 
แตอ่ยา่งใด 

 
7.2 การชําระคา่เสียหาย 

การชดใช้คา่เสียหายตามข้อ 7.1 นีน้ัน้ บริษัทจะชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ตามท่ีอยู่ท่ีได้ระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ภายในเวลา 30 วนั นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ หากบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้
หุ้นดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ได้ภายในกําหนดเวลาดงักล่าว บริษัทจะชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้หุ้นท่ีไม่ได้รับการจดัสรร นบั
จากวนัท่ีพ้นกําหนดระยะเวลา 30 วนัดงักลา่วจนถงึวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ได้รับเงินคืนแล้ว อยา่งไรก็ดี    ไม่
วา่ในกรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบใุนใบแจ้งความจํานงในการ
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ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นแล้วโดยชอบ และ
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 จะไมมี่สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป 

7.3   การคํานวณคา่เสียหาย 
การคํานวณคา่เสียหายท่ีบริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ตามข้อ 7.1 ในหวัข้อนี ้มีสตูรการคํานวณดงันี ้

 
คา่เสียหายตอ่ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 หนึง่หน่วย = B x (MP – Price) 

 
โดยท่ี      B             คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ตามอตัราการใช้สิทธิท่ี

เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 
MP  คือ  “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในข้อ 6.1 (2) 
Price      คือ  ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ซึง่กําหนดไว้ท่ี 4.00 บาทต่อหุ้น หรือ

ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีได้เปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขการปรับ
สทิธิแล้ว 

 
8. ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิครัง้ที่ 1  
8.1   การโอนใบสําคญัแสดงสทิธิ 

 บริษัทไม่มีข้อจํากดัในการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือ
พกัการโอนสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้บริษัทอาจปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือพกัการโอนหรือการใช้
สทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิ ใน 2 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การใช้สิทธิครัง้สดุท้าย : บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือพกัการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสทิธิ ภายใน 21 วนั ก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

(2) กรณีท่ีบริษัทมีหุ้นสามญัไมเ่พียงพอสําหรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 
 
ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิ ตรงกบัวนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เล่ือนเป็นวนัทํา
การก่อนหน้า 
 
ทัง้นี ้การโอนใบสําคญัแสดงสทิธิจะมีผลก็ตอ่เม่ือนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้
ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 
 

8.2 ข้อจํากดัการโอนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 กรณีท่ีผู้ ใช้สิทธิเป็นบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาติ
ไทย 
(1)  ข้อบงัคบัของบริษัทระบไุว้ว่าหุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจํากดั เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้มีบคุคลท่ีมิได้มี

สญัชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมีจํานวนรวมกนัเกินร้อยละ 35 ของทนุชําระแล้วของบริษัท การโอนหุ้นรายใดท่ีจะทํา
ให้อตัราสว่นการถือหุ้นของบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทยของบริษัทเกินอตัราสว่นข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้น
ของบริษัทรายนัน้ได้ 
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ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในหมวดท่ีเก่ียวกบัการโอนหุ้นภายหลงัการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 นี ้ โดยให้ถือว่าการแก้ไขข้อบงัคบัมีผลบงัคบัต่อเง่ือนไขการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สทิธิครัง้ท่ี 1 นี ้นบัแตว่นัท่ีได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นไป 

(2)  บริษัทจะไมอ่อกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีมิได้มีสญัชาติไทย หากการออกหุ้นสามญั
ดงักล่าวจะทําให้อตัราส่วนการถือหุ้นของบุคคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทยของบริษัทเกินอตัราส่วนท่ีระบใุนข้อบงัคบัของ
บริษัท 

 
(3)  หากข้อจํากดัการโอนดงักลา่วข้างต้น มีผลทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีมิได้มีสญัชาติไทยท่ีได้ดําเนินการ

ใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัไม ่ 
ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจะอนญุาตให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้เพียงสว่นท่ีไม่
ขดัต่อข้อจํากดัข้างต้น สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ียงัไม่สามารถใช้สิทธิได้เน่ืองจากติดข้อจํากดัดงักลา่ว ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 จะสามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ให้บริษัทคืนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 และเงินท่ีเหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ในสว่น

ท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีมิใช่สญัชาติไทยดงักล่าวทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

(ข)  ให้บริษัทเป็นผู้ ถือใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ครัง้ท่ี 1 และเงินตามจํานวนการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีมิได้มีสญัชาติไทยได้ย่ืน
ความจํานงในการใช้สทิธิในสว่นท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิเอาไว้ ตามลําดบัก่อนหลงั เพ่ือดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ในส่วนท่ียงัไม่ได้มีการใช้สิทธิดงักล่าวทัง้จํานวนหรือบางส่วน เม่ือการใช้สิทธิซือ้หุ้นตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ดงักลา่วไมข่ดัตอ่ข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคนท่ีมิได้มีสญัชาติไทย 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ท่ีมิใช่สญัชาติไทย จะต้องแสดงความจํานงท่ีจะให้บริษัทดําเนินการตามข้อ (ก) 
หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ณ วนัแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ 

 
(4)  บริษัทจะอนญุาตให้มีการดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 

ในส่วนท่ียงัไม่ได้รับการใช้สิทธิตามข้อ (3) (ข) บางส่วนหรือทัง้หมดในวนัครบกําหนดการใช้สิทธิวนัแรกท่ีสามารถ
กระทําได้โดยไม่ขดัต่อข้อจํากดั อย่างไรก็ดี หากมีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีรอการใช้สิทธิ ณ วนัครบ
กําหนดการใช้สทิธิดงักลา่วมากกวา่จํานวนหุ้นสามญัท่ีอนญุาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจํากดัการโอนหุ้นเร่ืองสดัสว่น
การถือครองหุ้นของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีมิได้มีสญัชาติไทย บริษัทจะดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ท่ีมิได้มีสญัชาติไทย ตามลําดบัการแจ้งความจํานงในการใช้
สทิธิท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ตามท่ีกําหนดในการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 
 

(5) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีมิใช่สญัชาติไทยใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แต่ไม่สามารถซือ้ได้
เน่ืองจากอตัราสว่นการถือครองหุ้นของบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทยในขณะนัน้เกินกว่าจํานวนท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของ
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บริษัท ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีมิได้มีสญัชาติไทยดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และ
บริษัทจะไมดํ่าเนินการชดใช้คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ใดๆ ทัง้สิน้ 

 
หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 แสดงความจํานงให้บริษัทดําเนินการตามข้อ (3) (ข) และ ณ วนัใช้สิทธิครัง้สดุ 

ท้าย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ดงักลา่วไม่สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ เน่ืองจากข้อจํากดัเก่ียวกบัการถือ
ครองหุ้นของบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทย ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ดงักลา่วหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ครัง้ท่ี 1 ท่ีมิได้มีสญัชาติไทยดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทและบริษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายท่ี
เกิดขึน้ใดๆ ทัง้สิน้ 
 
9.  การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 
ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั
สามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

9.1  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้นในนาม
ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนท่ีใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิครัง้ท่ี 1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ภายใน 15 
วนัทําการ นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 
จะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจาก
ท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์  

 
9.2  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้น แตป่ระสงค์จะใช้บริการของศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบญัชีของ
บริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนี ้ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ
ดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” 
และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกนั
บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นฝากไว้
และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัจะสามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้ นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิทําการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์ 

 
ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเลือกให้บริษัทดําเนินการตามข้อ 9.2 ช่ือของผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิครัง้ท่ี 1 ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการ
ออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นตามข้อ 9.1 แทน 
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9.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้น แตป่ระสงค์จะใช้บริการของศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบญัชีของ
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบัศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้
ท่ี 1 ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ เม่ือผู้
ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ ท่ีได้รับจดัสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยต้องติดต่อผ่าน
บริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์
ได้ทันทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ท่ีได้รับจัดสรรหุ้นได้
ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 
 
สถานภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 แสดงความจํานงในการใช้
สิทธิ และบริษัทอยู่ระหว่างจดทะเบียนเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสําคญัแสดง
สิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ียงัไม่ได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ และสถานภาพนีจ้ะสิน้สดุลงเม่ือมีรายช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิครัง้ท่ี 1 ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ข้างต้นแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ
ในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ได้นําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 เข้าจดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชย์ บริษัทจะดําเนินการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 
โดยเร็วท่ีสดุ ตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 สมควรจะได้รับหากราคาการใช้สิทธิท่ีได้ปรับใหม่นัน้ มีผลใช้
บงัคบั โดยหุ้นสามญัสว่นท่ีออกให้เพิ่มนีอ้าจได้รับช้ากวา่หุ้นสามญัท่ีจะได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัท่ี
มีการปรับสทิธิ 

 
10. สทิธิและสภาพของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 

หุ้นสามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้นสามญัเดิม 
ซึง่ได้ออกและเรียกชําระเต็มมลูค่าของบริษัททกุประการ ทัง้นี ้นบัแต่วนัท่ีมีการจดแจ้งช่ือผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ครัง้ท่ี 1 เป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากบริษัทได้
ประกาศวนักําหนดให้สทิธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัท่ีบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 เป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ดงักลา่วจะไมมี่สทิธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนัน้ 

 
11.  การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดสทิธิ 
11.1 การแก้ไขในสว่นท่ีมิใช่สาระสําคญัหรือท่ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระสําคญัของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 
เช่น การแก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิ หรือเร่ืองท่ีเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 โดยชดัแจ้ง 
หรือในสว่นซึง่ไมทํ่าให้สทิธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ด้อยลง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์
ท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือ
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คําสัง่ท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของสํานกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง ให้บริษัทกระทําได้โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ภายหลงัจากท่ีได้แจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 

 
11.2 การแก้ไขเปล่ียนแปลงในกรณีอ่ืน 
         การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 11.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและมติท่ีประชมุผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 12.8 หรือข้อ 12.10 แล้วแตก่รณี 
 

11.3 การแจ้งการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ทกุราย ทราบถงึการเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิดงักลา่วในข้อ 11.1หรือ 
11.2 และจะจดัสง่ข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 เม่ือได้รับการร้องขอภายใน 
15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 
 

11.4 การแก้ไขเปล่ียนแปลงต้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย 
การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมาย และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

12. การประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 
12.1 การเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 

บริษัทต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 เพ่ือขอมติในการดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ ภายใน 30 วนั 
นบัแตเ่กิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  หากมีการเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิในสาระสําคญั ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11.2 ไม่ว่าโดยบริษัทหรือ

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 อย่างไรก็ดี ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แก้ไขข้อกําหนด
สทิธิในเร่ืองการขยายอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 อตัราการใช้สทิธิ ราคาใช้สทิธิ อนัจะเป็นผลกระทบในด้าน
ลบตอ่สทิธิ และ/หรือ สว่นได้เสียของผู้ ถือหุ้นของบริษัท หรือท่ีผิดไปจากเง่ือนไขท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติ
ไว้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการขอเสนอแก้ไขในเร่ืองดงักลา่ว 

(2) หากมีเหตกุารณ์สําคญั ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 อย่างเป็น
นยัสําคญั หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบติัหน้าท่ีตามข้อกําหนดสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทไม่ดําเนินการเรียก
ประชมุภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วในข้อ (1) หรือ (2) ข้างต้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิครัง้ท่ี 1 รายหนึ่งหรือหลายรายท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวน
ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ียงัมิได้มีการใช้สิทธิ สามารถท่ีจะร้องขอให้บริษัทดําเนินการจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ได้ และบริษัทจะต้องจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจาก
วนัท่ีได้รับการร้องขอจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ดงักลา่ว 

 
12.2   ผู้ มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
          ผู้ มีสทิธิเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 แตล่ะครัง้ จะประกอบด้วยบคุคลตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
         (1) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 และบริษัท 
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         (2) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือบคุคลซึง่มีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีท่ีประชมุจะพิจารณา ซึง่ได้รับการร้อง
ขอจากบริษัท และ/หรือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ให้เข้าร่วมประชมุเพ่ือทําการชีแ้จงและแสดงความเห็นต่อท่ี
ประชมุ 

         (3) บคุคลใดๆ ท่ีประธานในท่ีประชมุอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุในฐานะผู้สงัเกตการณ์ 
 
12.3   หนงัสือเชิญประชมุ 

ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ให้บริษัทสง่หนงัสือเรียกประชมุ (ซึง่ระบ ุสถานท่ี วนัและเวลาและ
เร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชมุ) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ทกุรายท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 เพ่ือ
กําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 

 
12.4    การมอบฉนัทะ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 อาจแตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุ และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 คราวใดๆ ก็ได้ โดยผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วจะต้องย่ืนหนงัสือมอบฉนัทะ (ซึง่ทําตาม
แบบท่ีบริษัท และ/หรือ นายทะเบียนกําหนด และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 พร้อมกบัหนงัสือเรียก
ประชมุแล้ว) ตอ่ประธานท่ีประชมุหรือบคุคลท่ีประธานกรรมการบริษัทมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 
 

12.5   องค์ประชมุ 
ท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 จะต้องมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 (ถ้ามี) ซึง่ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวน
ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ เข้าร่วมประชมุ จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 
12.6   ประธานท่ีประชมุ 
          ให้ประธานกรรมการของบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึง่ ทําหน้าท่ีเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สทิธิครัง้ท่ี 1 
 

12.7 การเล่ือนประชมุ 
         12.7.1   ในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ไมว่า่ครัง้ใด หากปรากฏวา่เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถงึ 45 (ส่ีสบิห้า) 

นาที ยงัมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 เข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุ ประธานในท่ีประชมุจะต้องสัง่
เลกิการประชมุ โดย 
(1)  ในกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ เรียกประชมุ ให้ประธานในท่ีประชมุเล่ือนการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 

ไปประชมุในวนั เวลา และสถานท่ีซึง่ประธานกําหนด โดยวนันดัประชมุใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั แต่ไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจากวนันดัประชมุเดิม นอกจากนี ้เร่ืองท่ีพิจารณาและลง
มติในท่ีประชมุครัง้ใหม ่จะต้องเป็นเร่ืองเดิมท่ีอาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชมุครัง้ก่อนเทา่นัน้ 
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(2)  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุ จะไม่มีการประชมุใหม่ตามกําหนดไว้
ในข้อ (1) 

(3)  ในกรณีท่ีการประชมุซึง่ขาดองค์ประชมุนี ้ เป็นการประชมุท่ีได้เรียกประชมุเน่ืองจากการประชมุในครัง้ก่อน
ขาดองค์ประชมุ จะไมมี่การเรียกประชมุใหมต่ามท่ีกําหนดไว้ในข้อ (1) 

 
         12.7.2   นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 จะต้องจดัสง่หนงัสือเรียกประชมุสําหรับการประชมุครัง้ใหมท่ี่จะจดัขึน้ 

เน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อนขาดองค์ประชมุให้แก่ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 และผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิครัง้ท่ี 1 ตามรายช่ือและท่ีอยู่ซึ่งเคยได้จดัส่งหนงัสือเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ในครัง้ท่ี
ขาดองค์ประชมุนัน้ทกุรายภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) วนั ก่อนวนันดัประชมุครัง้ใหม่ โดยหนงัสือเรียก
ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 จะต้องระบวุนั เวลา สถานท่ีสําหรับการประชมุ วาระการประชมุ และ
องค์ประชมุท่ีต้องการสําหรับการประชมุครัง้ใหม ่

 
12.8    มติท่ีประชมุ 
           มติของท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ครัง้ท่ี 1 ทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงและให้มติ
นัน้มีผลผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ทกุราย ไมว่า่จะได้เข้าร่วมประชมุหรือไมก็่ตาม 

 
12.9   รายงานการประชมุ 

บริษัทจะจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้
ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 โดยให้ประธานท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ในครัง้นัน้ๆ เป็นผู้ลงนามรับรอง
รายงานการประชมุ ทัง้นี ้ให้จดัเก็บรายงานการประชมุไว้กบับริษัทรายงานการประชมุดงักลา่วซึง่ลงนามโดยประธานท่ี
ประชมุในแต่ละครัง้ ให้ถือว่าถกูต้องและผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ทกุรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชมุด้วย
หรือไม่ก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ร้องขอ บริษัทจะต้องจดัส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 รายท่ีร้องขอด้วย โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ดงักล่าวจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการจดัสง่รายงานการประชมุนัน้ๆ 

 
12.10 มติเป็นหนงัสือแทนการประชมุ 

ในกรณีท่ีจะต้องมีการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 เพ่ือลงมติไม่ว่าเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดตามท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดสิทธิ บริษัทอาจขอให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ทําความตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการ
ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 เพ่ือลงมติในเร่ืองดงักลา่วได้ แต่มติดงักลา่วจะต้องมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ครัง้ท่ี 1 ซึง่ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 เป็นจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ียงั
ไม่ได้ใช้สิทธิทัง้หมด ลงลายมือช่ือให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลกัฐานในหนงัสือฉบบัเดียวกนัหรือหลายฉบบัก็ได้ และส่ง
มอบให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ เก็บรักษาไว้การลงมติตามวิธีการท่ีกําหนดในข้อ 
12.10 นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ไมส่ามารถยกเลกิหรือเพิกถอนมติท่ีสง่มาได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น
หนงัสือจากบริษัท และมติดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ทกุราย ไม่ว่าจะได้ลง
ลายมือช่ือให้ความเหน็ชอบในมติดงักลา่วหรือไมก็่ตาม 
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12.11 คา่ใช้จ่าย 
บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ทัง้ท่ีเรียก
ประชมุโดยบริษัท หรือท่ีเรียกประชมุโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 

 
13. กฎหมายที่ใช้บังคับ 
 

ข้อกําหนดสิทธิฉบับนีจ้ะมีผลใช้บังคับในวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย โดย
ข้อกําหนดสิทธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสิทธินีข้ดัแย้งกบักฎหมาย
หรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าว
บงัคบักบัใบสําคญัแสดงสทิธิแทนข้อความของข้อกําหนดสทิธิเฉพาะในสว่นท่ีขดัแย้งกนันัน้ 

 
ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 
 

        บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 
 
 

โดย 
                        .........................................................   
                                                                                   (นายศิวะพร ชมสวุรรณ)    
                              กรรมการผู้ อํานวยการ 
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