
                                                                                    ใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)            ใบจองซ้ือเลขที่ / Subscription No……………
SUBSCRIPTION FORM FOR NEW ORDINARY SHARES OF NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 9,698,216,032 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาทใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 7 หุนสามัญเดิมได 1 หุนสามัญใหม ในราคาขายหุนละ 0.01 บาท   
Offering to existing shareholders amount 9,698,216,032 shares with par value Baht 1.00 per share at the ratio of 7 existing share to 1 new  shares at the offering price of Baht 0.01 per share  

                                                                                                                                                                  

วันท่ีจองซ้ือ/Subscription date..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) / I (Mr., Mrs., Miss, Juristic Person).................................................................................ทะเบียนผูถือหุนเลขท่ี/Share Register No.................................................................... 

  ทีอ่ยูปจจุบัน/Address no.............................................ซอย/Soi.........................................................ถนน/Road..........................................................แขวง/ตําบล/Sub–district............................................................    
  เขต/อําเภอ/District....................................................................จังหวัด/Province...........................................................รหัสไปรษณีย/Postal Code...................................โทรศัพท/Telephone...................................... 
  สัญชาต/ิNationality…………………………………………...บัตรประจําตัวเลขที่/ID Card No……………………..……………………….เลขประจําตัวผูเสียภาษี/Tax ID No…………………………………………………… 
  ขาพเจามีหุนเดิมตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 จํานวน.....................................................................หุน มีสิทธิในการจองซื้อหุนใหมจํานวน.........................................................................................หุน 
  According to the Share Register Book as of June 9,2017 I own…………………………………………………….……..…………….shares and obtain the right to subscribe for………………………………………………………………………………..…………………shares 

ขาพเจามีความประสงคขอจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน คร้ังนี้ ดงัน้ี 
I intend to subscribe for the new ordinary shares as follows: 

จํานวนหุนท่ีจองซ้ือ 
Number of share subscribed 

จํานวนเงินท่ีชําระ (บาท) 
Amount paid (Baht) 

จํานวนเงินท่ีชําระ (ตัวอักษร) 
Amount paid (in word) 

จองซ้ือตามสิทธท้ัิงจํานวน/Subscription for full entitlement    

จองซ้ือนอยกวาสิทธ/ิSubscription less than entitlement    

จองซ้ือมากกวาสิทธ/ิSubscription for more than entitlement 

(เฉพาะสวนที่เกินสิทธิ)/(for excess portion only) 

   

รวม / Total    

พรอมกันนี้ ขาพเจาขอสงเงินคาจองซื้อหุนสามัญดงักลาวโดย/I herewith submit my payment for the said shares by  

 เงินโอนเขาบัญชี          เช็คบุคคล/Personal  Cheque          แคชเชียรเช็ค / Cashier Cheque        ตั๋วแลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange   
     ส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหุนบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)” / payable to “Subscription for share of News Network Corporation Public Company Liimited’ 

     เลขท่ีเช็ค / Cheque No..............................................วันท่ี / Dated............................................ธนาคาร / Bank.................................................................สาขา / Branch................................................................. 

หากขาพเจา ไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปน้ี (ผูจองซือ้หุนโปรดกากบาทในชองที่เลือก)
If the shares are allotted to me, I hereby agree to have one of the following executed: ( Please mark “x” in front of your choice) 

 ใหออกหุนสามัญท่ีไดรับจัดสรรน้ันไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท....................................................................................................................... 
ผูฝากเลขท่ี......................................................................(ระบุชื่อหน่ึงชื่อใดตามรายชื่อท่ีปรากฏในดานหลังในแบบฟอรมใบจองซื้อหุนสามัญน้ี) นําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
เพ่ือ บัญชีซ้ือขายหุนเลขท่ี...............................................................................................ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทน้ัน (ชื่อบัญชีขายหลักทรัพยตองตรงกับผูจองซื้อ มิฉะน้ันจะดําเนินการออกใบหุนในช่ือผูจองซื้อแทน) 
Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for.................................................................................................................................................................................................................. 
Participant No......................................................................... (Please specify a name as mentioned on the back of this subscription form), to deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account 
No....................................................................................................................................... I have with that company (The trading account name must be correspondent with the subscriber’s name, otherwise the said shares will be issued as share certificate) 

 ใหออกหุนสามัญท่ีไดรับจัดสรรน้ันไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดเพ่ือผูฝาก” และนําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา (การขอถอนเปนหลักทรัพยในภายหลัง ผูจองซ้ือจะตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ี TSD กําหนด) กรณีเลือกรับหุนเขาบัญชี 600 ในชองน้ีโปรดกรอกขอมูลใน “ขอมูล
เพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม  Foreign Account Tax Compliance (FACTA) (สําหรับผูท่ีประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account)) ในกรณี
ไมไดกรอกขอมูลดานลางตามท่ีกําหนด จะดําเนินการออกเปนใบหุนแทน และจะจัดสงใบหุนทางไปรษณียลงทะเบียน ตามชื่อท่ีอยูท่ีระบุไวขางตน 
Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer Account  for my name account number 600 (For 
issuing a shares certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by Thailand Securities Depository Company Limited). In case of depositing shares in the account number 600, please fill the “Additional to comply with Foreign Account Tax 
Compliance Act (FACTA)(For subscriber who is depositing shares under issuer account no.600)”. In the event that the subscriber does not fill in details, a share certification in the name of subscriber will be issued and delivered mail according to the 
name and address shown in the details above. 

 ใหออกใบหุนสามัญท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือของขาพเจา และจัดสงใบหุนใหขาพเจาตามท่ีอยูท่ีระบุในสมุดทะเบียนผูถือหุนทางไปรษณียลงทะเบียน โดยขาพเจายินดีท่ีจะมอบหมายใหบริษัท ดําเนินการใด ๆ เพ่ือ 
ทําใหการจัดทําใบหุนสามัญและการสงมอบใบหุนสามัญมาใหขาพเจา ภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ( บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถขายหุนท่ีไดรับจัดสรรไดทันวันทําการแรก
ของการซ้ือขายหุนท่ีไดรับการจัดสรร) 
Issue the common share certificates in my name and deliver to me under the name and address referred to the names appeared in the Shareholders registered book by postal mail. I hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have 
the common share certificates made and delivered to me within 15 business days from the closing date of the subscription period    ( the company will not  be responsible if the shareholder could not sell the allotted shares on the first trading day) 

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะรับซื้อหุนสามัญจํานวนดังกลาวหรือในจํานวนท่ีทานจัดสรรใหและจะไมยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญนี้แตหากขาพเจาไมสงใบจองซ้ือหุนสามัญท่ีไดกรอกรายละเอียดครบถวนเรียบรอยพรอม   
เช็ค/แคชเชียรเช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/เงินสด มาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาการใชสิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียรเช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร ไมผานการเรียกเก็บจากธนาคารใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคใชสิทธิการ
จองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน ขาพเจาไดอานหนังสือขอสนเทศการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือขอสนเทศดังกลาวและท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมในภายหนาอีกดวย  
I hereby undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, if I do not deliver this subscription form which has been completely filled in and cheque /bill of exchange/cash to the 
company within notification period or cheque/cashier cheque/bill of exchange be refused from that bank, I shall not intend to subscribe rights. I already read the Information Memorandum regarding to the offering of new ordinary shares (“IM”) and agree to 
bind by the conditions of IM and its amendments in the future.     

  การลงทุนในหุนยอมมีความเสี่ยง และกอนตัดสินใจจองซื้อหุนควรพิจารณาหนังสือขอสนเทศอยางรอบคอบ                                                    ลงชื่อ/sign..........................................................................ผูจองซื้อหุนสามัญ / subscriber 
  Please be aware that there is risk involved in stock investment. Please read the Information Memorandum Thoroughly before subscribing.                              (......................................................................) 
                                                                                                                                                               

วันท่ีวันที่จองซื้อ/Subscription date............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
                                                   

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง).............................................................................................................................................................................................................. 
News Network Corporation Public Company Limited received money from (Name of subscriber) 

เพ่ือจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) / For a subscription of common shares of News Network Corporation Public Company Limited. 

จํานวนหุนสามัญที่จองซื้อท้ังสิ้น /Total amount of common shares subscribed....................................................................................................หุน/shares ในราคาหุนละ / at the price of Baht per share  0.013 บาท  
รวมเปนเงิน/Totaling amount of Baht.........................................................................................บาท โดยชําระเปน/The payment is made by............................................................................................................... 

 เงินโอน / Transfer   เช็ค / Cheque   แคชเชียรเช็ค / Cashier Cheque   ตั๋วแลกเงินธนาคาร / Bill of exchange เลขท่ี / No................................................................................................................................... 
วันท่ี / Dated............................................................. ธนาคาร / Bank...............................................................................................สาขา / Branch...................................................................................................... 

   ออกใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” / Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositors” 
เลขท่ีสมาชิกผูฝาก / Participant number ………………………..…………….………….. บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขท่ี / Security trading account number………………………...………………………………………….. 
� ออกใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเขาบัญชีของผูออกหลกัทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา / Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository 

Company Limited” and deposit those shares under Issuer account for my name account number 600 

้ ่



BROKER
ผูฝากเลขที ่

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผูฝากเลขท่ี

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 

002 บริษัท หลักทรัพย ทิสโก จํากัด  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 บริษัท หลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด   
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

003 บริษัท หลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

033 บริษัท หลักทรัพย ฟนันซา จํากัด  
FINANSA SECURITIES LIMITED 

004 บริษัท หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD. 

034 บริษัท หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

005 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บริษัท หลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัท หลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัท หลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บริษัท หลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด 
ASL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

051 บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 
SBI  THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บริษัท หลักทรัพย เมอรริล ลินซ (ประเทศไทย) จํากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษัท หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัท หลักทรัพย กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัท หลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 บริษัท หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

213 บริษัท หลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 บริษัท หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

221 บริษัท หลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด (มหาชน)  
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัท หลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

224 บริษัท หลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

225 บริษัท หลักทรัพยซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บริษัท หลักทรัพย หยวนตา จํากัด 
YUANTA SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 บริษัท หลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 บริษัท หลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัท หลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัท หลักทรัพย ไทยพาณิชย จาํกัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษัท หลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัท หลักทรัพย ยโูอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

247 บริษัท หลักทรัพย เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จํากดั 
CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 บริษัท หลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัท หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัท หลักทรัพยกรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัท หลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

SUB BROKER

236 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษัท หลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด 
TSFC SECURITIES LIMITED 

242 บริษัท หลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN

301 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A.- CUSTODY SERVICES 

329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรช่ัน จํากัด (เพื่อตราสารหน้ี)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

334 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (คสัโตเดี้ยน) 
TSFC SECURITIES LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ แบงก้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.LTD. BKK. 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LOMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMIITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน)  
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) BANK PUBLIC CO.,LTD. 

340 ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส  
JPMORGAN CHASE BANK  

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคาร ดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพยสิน 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED  

425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 


