
สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
 ใบจองซ้ือเลขท่ี ................................................................... 

ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เนชัน่ กรุป๊ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 8,135,940,724 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.09 บาท ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
วนัทีจ่องซือ้ วนัที่  19 มกราคม 2566  20 มกราคม 2566  23 มกราคม 2566  24 มกราคม 2566  25 มกราคม 2566 

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นติบิุคคล …............................................................................................................................................................................................................................................... 
 บตัรประจ าตวัประชาชน …………….…….……………………………….………… หรอื  หนงัสอืเดนิทาง  เลขทะเบยีนนติบิุคคล เลขที ่…………….…………………………………………………............................ 
ทีอ่ยู่…................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้ ......................................... สญัชาต ิ.................................. เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี…............................................. ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  
ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส ิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Record Date) ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 มีความประสงค์ขอจองซื้อ 
หุน้สามญัและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ดงันี้ 

รายละเอียดการจอง (โปรดระบใุห้ชดัเจน) 
จ านวนหุ้น 

ท่ีจองซื้อ (หุ้น) 
จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตวัอกัษร) 

 จองซือ้ตามสทิธทิ ัง้จ านวน    
 จองซือ้น้อยกว่าสทิธ ิ    
 จองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ(ระบุเฉพาะสว่นเกนิสทิธ)ิ     

รวม    

ผูจ้องซือ้ตอ้งยืน่ใบจองซือ้นี้พรอ้มเอกสารประกอบการจองซือ้และหลกัฐานช าระเงนิคา่จองซือ้หุน้ ณ ทีท่ าการของบรษิทัฯ ตามทีแ่จง้และก าหนดไวเ้ทา่นัน้ โดย 
 การโอนเงนิผา่นเคาน์เตอรธ์นาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ ไปยงับญัชธีนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาเซน็ทรลัพลาซา บางนา ประเภทกระแสรายวนั เลขที ่468-1-17720-8 ชือ่บญัช ี 

“บมจ. เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) เพือ่การจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ” หรอื 
 เชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ เลขทีเ่ชค็ ………………………..………....……….......................... ลงวนัที ่...................... ธนาคาร ……………..…..................………….............. สาขา ……………..….............………….......... 

(กรณีทีช่ าระเป็นเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ใหส้ ัง่จ่ายในนาม “บมจ. เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) เพือ่การจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน” และลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่23 มกราคม 2566 โดยจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้จากส านกัหกับญัชี
ในเขตเดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป) 

เมือ่ขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว ในการสง่มอบหุน้สามญัเพิม่ทนุ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ด าเนนิการดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่เทา่นัน้) 
 ให้ฝากใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บรษิัท ศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก ” และด าเนินการให้ บริษัท.............................. ............................ สมาชิกผู้ฝาก

เลขที่ ............. ............น าหุ้นสามัญ เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) เพื่อ เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อ .............................................................. ....  
เลขที.่............................................... ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ (ชือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ตอ้งตรงกบัชือ่ผูจ้องซือ้ มฉิะนัน้จะด าเนนิการออกใบหุน้ในชือ่ของผูจ้องซือ้แทน) 

 ให้ฝากใบหุ้นตามจ านวนทีไ่ด้รบัการจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ” และน าหุ้นสามญัเข้าฝากไว้กบั TSD โดยน าเข้าบัญชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600  
(Issuer Account) เพือ่ขา้พเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงั ผูจ้องซื้อจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที ่TSD ก าหนด) กรณีเลือกรบัหุ้นเข้าบญัชี สมาชิกเลขท่ี 600 ในช่องน้ี โปรดกรอกข้อมูลใน 
“แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์าหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรพัย ์( Issuer Account )” และ “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ 
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ทัง้น้ี ในกรณีท่ีท่านไม่จดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือมีข้อบง่ช้ีว่าท่านอาจเป็นบุคคลสหรฐัฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไมน่ าฝากหุ้น
เข้าบญัชีสมาชิกเลขท่ี 600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจดัส่งใบหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ข้างต้น 

 ใหอ้อกใบหุน้ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจ้าและจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจ้าตามชือ่ทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวข้า้งต้นทางไปรษณยี์ลงทะเบยีน โดยขา้พเจ้ายนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการใด ๆ เพือ่ใหก้ารจดัท าใบหุน้และ
สง่มอบใบหุน้ใหแ้กข่า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ (เฉพาะใบหุน้เทา่นัน้) (บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้) 

ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ด้รบัการจดัสรรหุน้สามญัหรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัไม่ครบตามจ านวนหุน้สามญัทีจ่องซื้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการคนืเงนิคา่จองซื้อหุน้สามญั ดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกเพยีง 1 ช่อง) (กรณไีมร่ะบุ ถอืว่า
ใหด้ าเนนิการคนืเงนิคา่จองซือ้หุน้ดว้ยเชค็) 
 น าเงนิฝากเขา้บญัชใีนชือ่ของขา้พเจา้ผา่นบญัชธีนาคาร.............................สาขา........................................เลขที.่.... ...............................................ประเภทกระแสรายวนัออมทรพัย์ (พรอ้มแนบส าเนาหน้าแรกของ

สมดุบญัชธีนาคาร และลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง)(กรณไีมแ่นบส าเนาสมดุบญัชธีนาคาร จะคนืเงนิเป็นเชค็) 
 จ่ายเป็นเชค็หรอืแคชเชยีร์เชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจ้า และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได้ทีร่ะบุ ไว ้ทัง้นี้ ขา้พเจ้าตกลงรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็ต่างส านักหกับญัชหีรอืเชค็

ธนาคาร (ถา้ม)ี 

ขา้พเจ้าขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนนี้ แต่หากขา้พเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ด้กรอกรายละเอยีดครบถ้วนและเอกสารประกอบ 
การจองซือ้ทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระคา่จองซือ้ หรอืหากเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่า่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว  
ขา้พเจา้ไดอ้่านหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ และยนิยอมผกูพนัตามวธิกีารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุและทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าอกีดว้ย 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง และผูจ้องซ้ือควรอ่านหนังสือข้อสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 

   ลงชือ่ ................................................................................... ผูจ้องซือ้ 
(.........................................................................................) 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เนชัน่ กรุป๊ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

วนัทีจ่องซือ้ วนัที ่ 19 มกราคม 2566  20 มกราคม 2566  23 มกราคม 2566  24 มกราคม 2566  25 มกราคม 2566                                                       ใบจองซือ้เลขที ่................................................... 
บรษิทัฯ ได้รบัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจอง) .......................................................... เพือ่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน ............................................. หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.09 บาท รวมเป็นเงนิ ................................................ บาท 
โดยช าระเป็น   เงนิโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หรอื   เช็คหรอืแคชเชยีร์เช็ค เลขทีเ่ช็ค ………………………..………....……….......................... ลงวนัที่ ...................... ธนาคาร 
……………..…..................………….............. สาขา ……………..….............…………..........  

โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั ใหด้ าเนนิการ: 
 ใหฝ้ากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” สมาชกิผูฝ้ากเลขที.่....................................................... บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่.................................. 
 ออกหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัทีปิ่ดการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (เฉพาะใบหุน้เทา่นัน้)  

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ/ Authorized Officer ................................................................... 

 



เรือ่ง 

  

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (XR) 

บรษิทั เนช ัน่ กรุป๊ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) (NATION) 

Notification of the subscription for Right offering (XR) of NATION 

ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหท้า่น
ทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บรษิทั เนช ัน่ กรุป๊ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

 NATION GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
  NATION 

 วันขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XR    06/12/2022 

 วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)   08/12/2022 

 อัตราสว่น (ratio)   

              หุน้สามัญเดมิ (Old) : หุน้สามัญใหม ่(New) 
  1:2 

 ราคาหน่วย/หุน้/บาท (Baht per share)   0.09   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวันที ่(Subscription Period)     19/01/2023 - 25/01/2023 

 ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date) 

  .......(2).......   หุน้ (shares) 

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใชส้ทิธ ิ

 ในการจองซือ้ฯ ท่านตอ้งน าสง่เอกสารดังต่อไปนี้ใหบ้รษัิทฯ 
 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ 
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใชส้ทิธกิารจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ 
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 

  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 
 

          19/01/2023 

 
 

**เพิม่เตมิ (Remark) : 3 หุน้สามัญเพิม่ทนุ 
ตอ่ 1 หน่วย ใบส าคัญแสดงสทิธฯิ (NATION-

W4) ฟร ี

  

 



 

 

 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน  

บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทีม่ีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่7 ธันวาคม 2565 
ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ (ผู้ถือหุ้นสามารถจองซ้ือเกนิสิทธิได้) 

ระยะเวลาจองซ้ือ วนัที ่19-20 และ 23-25 มกราคม 2566 (รวม 5 วนัท าการ)  
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 11 มกราคม 2566 

เร่ือง แจ้งสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  หนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)  

2. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

3. ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่ออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

4. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ ประสงค์น า 
หลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ ออกหลกัทรัพย์ ( Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล  

5. หนงัสอืมอบอ านาจส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

ด้วยที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2565 
เมื่อวนัที่ 29 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 8,135,940,724 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.53 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นในอตัราจดัสรร 1 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 2 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และในราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.09 บาท โดยผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิได้ 

ในการนี ้บริษัทฯ  ได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน 
การถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2565 และก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในระหวา่งวนัท่ี 19-20 และ 23-25 
มกราคม 2566 (รวม 5 วนัท าการ) 

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุไว้ใน
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึ่งออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (สิ่งที่สง่มาด้วย 3) 
และบริษัทฯ ได้ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดการออกและเสนอขายพร้อมทัง้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของของบริษัท เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) (สิง่ที่สง่มาด้วย 1) 
ทัง้นี ้หากมีข้อสงสัยประการใดเก่ียวกับการจัดสรร ขัน้ตอน และวิธีการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อสอบถาม
เลขานกุารบริษัทที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-338-3289-91 

Nation Group (Thailand) Public Co., Ltd. 
1854  9th, 10th, 11th Floor, Debaratna Road, Bangna-Tai  

Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260 
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 1  

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

1. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรร 
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  : การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2565 เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  : การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2565 

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 29 
ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เพียงช่องทางเดียว ตามพระราช
ก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ได้มีมติอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญั 
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 8,135,940,724 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
ในอตัราจดัสรร 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.09 บาท โดยผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้ 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิได้ และในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 

ในการนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) 
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 และก าหนดวันจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่  19-20 และ 23-25 มกราคม 2566  
(รวม 5 วนัท าการ) ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามญั 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วก่อน
การเพิ่มทุน 

: 2,156,024,291.86  บาท แบ่งเป็น 4,067,970,362 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 0.53 บาท 

ทุ น ที่ จ ะ ช า ร ะ เ พิ่ ม ส า ห รับ 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(กรณีที่ ผู้ ถือ หุ้นเดิมจองซื ้อ 
หุ้ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น ค ร บ 
ทัง้จ านวน)  

: 4,312,048,583.72 บาท แบ่งเป็น 8,135,940,724 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 0.53 บาท 

ทุ น จดท ะ เ บี ย น ช า ร ะ แ ล้ ว 
ห ลั ง ก า ร เ พิ่ ม ทุ น  (ก ร ณี ที่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนครบทัง้จ านวน)  

: 6,468,072,875.58 บาท แบ่งเป็น 12,203,911,086 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 0.53 บาท 
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จ า น ว น หุ้ น ส า มัญ เพิ่ ม ทุ น 
ที่จัดสรร 

: 8,135,940,724 หุ้น  

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น : 1 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 2 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 0.09 บาทตอ่หุ้น 

วิธีการจัดสรร : บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 8,135,940,724 หุ้ น  
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 
ในอัตราจัดสรร 1 หุ้ นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้ นสามัญเพิ่มทุน และในราคา 
เสนอขายหุ้ นละ 0.09 บาท โดยผู้ ถือหุ้ นสามารถจองซือ้หุ้ นสามัญ 
เพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิได้ และในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ แต่จะได้รับ  
การจัดสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้ นเหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก ซึ่งบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้ น
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิ
ในราคาเดียวกนักบัหุ้นที่ได้รับการจดัสรรตามสิทธิ โดยในการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่
ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิจนครบจ านวนหรือไมม่ี
หุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรอีก แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน้ก่อน 
ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะด าเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้ นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่
จดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดในห้วข้อ 5.5 เง่ือนไขในการจองซือ้ 

3. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2565 

4. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ระหวา่งวนัท่ี 19-20 และ 23-25 มกราคม 2566 (รวม 5 วนัท าการ) ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. 
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4.2 สถานที่รับจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซือ้หุ้นได้ที่ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 
19-20 และ 23-25 มกราคม 2566 (รวม 5 วนัท าการ) ตามที่อยูด่งัตอ่ไปนี ้

ชื่อ บริษัท เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ เลขที่ 1854 ชัน้ 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

ติดต่อ  ส านกัเลขานกุารบริษัท 

โทรศัพท์  02-338-3289-91 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิงดรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทางไปรษณีย์ 

5. วิธีปฏิบัติในการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.1 วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.1.1 ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (“ค่าจองซือ้”) ด้วยวิธีตอ่ไปนี ้

5.1.1.1 การโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. 
ของวนัท่ี 19-20 และ 23-25 มกราคม 2566 (รวม 5 วนัท าการ) โดยน าฝากเข้าบญัชี ดงันี ้

ชื่อบัญชี บมจ. เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) เพื่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

สาขา เซ็นทรัลพลาซา บางนา 

ประเภทบัญชี  กระแสรายวนั 

เลขที่บัญชี 468-1-17720-8 

5.1.1.2 การสัง่จ่ายผ่านเช็คหรือแคชเชียร์เช็คซึ่งต้องลงวนัที่ 19 หรือ 20 หรือ 23 มกราคม 2566 เท่านัน้ โดยน าฝากเข้าบญัชีตามข้อ 
5.1.1.1 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป 

5.1.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิ ผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญั 
เพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามข้อ 5.5 เง่ือนไขในการจองซือ้  
ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้หุ้นสามัญ 
เพิ่มทนุนีเ้ทา่นัน้ 

5.2 เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน โดยจะต้อง 

สง่มอบเอกสารดงักลา่วภายใต้เง่ือนไข ดงันี ้ 
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5.2.1 ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)  (สิ่งที่สง่มาด้วย 2) (“ใบจองซือ้หุ้น”) ที่กรอก
ข้อมลูและลงลายมือช่ือครบถ้วน  

บริษัทฯ จะจดัสง่ใบจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 7 
ธันวาคม 2565 นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซือ้หุ้นได้ที่ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ 
www.nationgroup.com  

5.2.2 ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ฯ”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (“ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น”) ซึ่งจะระบุจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับ
จดัสรร 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นมากกวา่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการ
จองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้น กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ 
ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้   

5.2.3 หลกัฐานการช าระคา่จองซือ้ตามข้อ 5.1.1  

5.2.4 ในกรณีที่ไมม่ีใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นตามข้อ 5.2.2 และ/หรือในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท าให้ช่ือ/ช่ือสกลุไมต่รง
กับช่ือผู้ ถือหุ้นตามที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามญั 
เพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) ณ วนัที่ 7 ธันวาคม 2565 ผู้ ถือหุ้นจะต้องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น หนงัสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตน 
ดงันี ้

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง และ 

- ส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร กรณีผู้จองซือ้ขอรับคา่จองซือ้โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิได้
ให้ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชีธนาคารดงักล่าวไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิด าเนินการให้มีการคืนค่าจองซือ้ให้แก่ 
ผู้จองซือ้ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้ 

- กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา  หรือผู้ แทนโดยชอบธรรม) ส าเนา 
บตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และส า เนาทะเบียน
บ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยูพ่ร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

http://www.nationgroup.com/
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กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว (มีถ่ินที่อยูใ่นประเทศไทย) 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ 

- ส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร กรณีผู้จองซือ้ขอรับคา่จองซือ้คืนโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หาก
มิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารดงักลา่วไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิด าเนินการให้มีการคืนคา่จองซือ้ให้แก่
ผู้จองซือ้ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้ 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัจองซือ้หุ้น ซึ่งกรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องและประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลทีย่งัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมส าเนาบตัรประชาชน  
ที่ยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบอ านาจ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
อนึง่ หากหนงัสอืมอบอ านาจกระท าการเป็นฉบบัส าเนา เอกสารฉบบัส าเนาดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง
โดยผู้มอบอ านาจด้วย และ  

- ส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร กรณีผู้จองซือ้ขอรับคา่จองซือ้คืนโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หาก
มิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารดงักลา่วไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิด าเนินการให้มีการคืนคา่จองซือ้ให้แก่
ผู้จองซือ้ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้ 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้นิติบคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ และ/หรือหนงัสอืรับรองของนิติบคุคลที่ออกให้ไมเ่กิน 1 ปี 
นบัจนถึงวนัจองซือ้หุ้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้รับรองส าเนาเอกสารข้างต้นที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary 
Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง เพื่อท าการ
รับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทตูไทยหรือสถาน
กงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือและตราประทบัของ
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุมเ่กิน 1 ปี นบัจนถึงวนัจองซือ้หุ้น 
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5.2.5 ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ ถือหุ้น จะต้องมีหนงัสือมอบอ านาจให้ Custodian ด าเนินการแทน 1 ฉบบั 
โดยในใบจองซือ้หุ้นและเอกสารประกอบการจองซือ้จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนงัสือของ Custodian ที่ระบุช่ือ 
ผู้มีอ านาจลงนามและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตวัยงัไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบ 
การแสดงตนของผู้มีอ านาจลงนามนัน้อีก 1 ฉบบั พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

5.2.6 หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมากระท าการแทน) 
พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอ านาจซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

5.2.7 แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี  
ผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล 
(สิง่ที่สง่มาด้วย 4) (รวมเรียกวา่ “แบบสอบถาม”) 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทุนในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (“บัญชี 600”) 
จะต้องกรอกข้อมลูในแบบสอบถาม พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลูเพื่อน าสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ 

5.2.8 หากผู้จองซือ้ไม่สง่มอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กลา่วข้างต้นหรือสง่มอบเอกสารไมค่รบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่
จะถือวา่ผู้จองซือ้ไมป่ระสงค์ที่จะใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

5.2.9 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 

5.3 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

5.3.1 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นหรือผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ 
การจดัสรรแตไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุน้อยกวา่จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิ บริษัทฯ จะ
คืนค่าจองซือ้ส าหรับหุ้นสามญัเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 10 วันท าการนับจากวันที่สิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้ ถือหุ้นระบุไว้ใน 
ใบจองซือ้หุ้น ดงันี ้

5.3.1.1 การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นและส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร 
หรือ 

5.3.1.2 กรณีไม่ได้แนบส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชีธนาคาร หรือไม่สามารถโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารตามวิธีการตามข้อ 5.3.1.1  
บริษัทฯ จะคืนค่าจองซือ้โดยจ่ายเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ จองซือ้และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้ จองซือ้ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้น โดนในกรณีดงักล่าวนี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียม 
การเรียกเก็บตา่งส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 

5.3.2 เว้นแต่เป็นกรณีที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ หรือเป็นกรณีที่บริษัทฯ มิจ าต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่ไมส่ามารถคืนคา่
จองซือ้ให้แก่ผู้ จองซือ้ได้ในก าหนดเวลาดังกล่าวตามข้อ 5.3.1 บริษัทฯ จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ จองซือ้ในอัตรา 
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนค่าจองซือ้ส าหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรนบัจากวนัที่พ้น
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด  ๆ หากได้มีการโอนค่าจองซือ้ส าหรับ 
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หุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเข้าบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้ตามที่ระบุไว้ใน 
ใบจองซือ้หุ้น หรือสง่เช็คหรือแคชเชียร์เช็คเพื่อคืนคา่จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้จองซือ้ตามที่อยูท่ี่ผู้จองซือ้ได้ระบุ
ไว้ในใบจองซือ้หุ้ นแล้ว ให้ถือว่าผู้ จองซือ้ได้รับค่าจองซือ้ส าหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับ 
การจดัสรรไมค่รบคืนโดยชอบ และผู้จองซือ้ไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ จากบริษัทฯ อีกตอ่ไป 

5.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

5.4.1 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการฝากใบหุ้นในระบบไร้ใบหุ้นของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ 
(Scripless System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขาย
หลักทรัพย์อยู่  บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีบริษัทหลกัทรัพย์
นัน้ฝากหุ้นอยู ่และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ที่ได้รับ 
การจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้
ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลอืกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 5.4.1 นี ้ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้แล้ว  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ 
ในการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ ตามข้อ 5.4.3 ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

5.4.2 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการฝากใบหุ้นในระบบไร้ใบหุ้นของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ 
(Scripless System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทุนในบญัชี 600 บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นเพิ่มสามญัทนุ 
ที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม
จ านวนที่ผู้ จองซือ้ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ จองซือ้ภายใน 7 วันท าการนับจาก 
วนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้รับการจดัสรรใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ เมื่อผู้ จองซือ้ได้ถอนหุ้นสามญัเพิ่มทุนออกจากบัญชี 600 โดยผู้ จองซือ้สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ฯ โดยจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด อนึ่ง การถอน 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ฝากไว้ในบญัชี 600 จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผู้จองซือ้ที่น าฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุในบญัชี
ดงักลา่ว อาจไมส่ามารถถอนหุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ทนัภายในวนัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 5.4.2 นี ้ผู้จองซือ้จะต้องกรอกข้อมลูในแบบสอบถาม (สิ่งที่สง่มาด้วย 4) 
พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู และน าสง่ให้บริษัทฯ พร้อมเอกสารประกอบการจองซือ้อื่น ๆ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ 
ไม่ประสงค์จะกรอกหรือน าส่งแบบสอบถามดงักล่าว หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้น 
ในนามผู้จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 5.4.3  
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5.4.3 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ บริษัทฯ โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จะสง่มอบ
ใบหุ้นตามจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ที่ระบุไว้ใน  
ใบจองซือ้หุ้นภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้ จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรจะไม่สามารถ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ ได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5.4.4 หากผู้จองซือ้ไม่ระบเุลือกวิธีการสง่มอบหุ้นสามญัเพิ่มทนุวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้นในใบจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้น 
ตามข้อ 5.4.3 ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

5.5 เงื่อนไขในการจองซือ้ 

5.5.1 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสทิธิหรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร  

ผู้ ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามสิทธิ หรือจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร จะได้รับ
การจดัสรรหุ้นทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

5.5.2 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ  

ผู้ ถือหุ้ นจะต้องแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้ 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองในใบจองซือ้หุ้น (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) ให้ครบถ้วน ชดัเจน และจะต้อง 
ท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตามสิทธิที่ได้รับและในสว่น
ที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิที่ได้รับ  

ในกรณีที่มีหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ นในรอบแรกแล้ว  
บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เหลือดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นเกินกวา่สิทธิในราคาเดียวกนักบั
หุ้นที่ได้รับการจดัสรรตามสทิธิ ดงันี ้ 

(1) ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกมีจ านวนมากกวา่
หรือเท่ากับจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ที่จองซือ้หุ้น 
เกินกวา่สทิธิทีช่ าระคา่จองซือ้ดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิ 

(2) ในกรณีทีหุ่้นทีเ่หลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกมีจ านวนน้อยกว่า
จ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ
ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิแตล่ะรายคณูด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งจะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้หุ้น 
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวน
หุ้นที่จะได้รับการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว 
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(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) ให้จดัสรรหุ้นดงักลา่วให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิ
แต่ละรายและยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้หุ้นเกินกวา่สิทธิแตล่ะรายนัน้ 
โดยน าสัดส่วนการถือหุ้ นเดิมของผู้ ที่จองซือ้หุ้ นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คูณด้วยจ านวนหุ้ นที่เหลือ  
ซึง่จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้หุ้นเกินกวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้
และช าระค่าจองซือ้แล้ว และให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี ้
จนกระทัง่มีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิจนครบจ านวนหรือไมม่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการ
จดัสรรอีก แล้วแตก่รณีใดจะเกิดขึน้ก่อน  

(3) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามข้อ (1) หรือข้อ (2) (แล้วแต่กรณี) บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนโดยตดัหุ้นที่ไมไ่ด้จดัสรรดงักลา่วตอ่ไป และจะไมจ่ดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

5.5.3 ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว ไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 

5.5.4 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ช าระค่าจองซือ้ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค การช าระค่าจองซือ้และการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนจะสมบรูณ์ 
ก็ตอ่เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บคา่จองซือ้ได้ภายในเวลาที่ก าหนดเทา่นัน้ 

5.5.5 ในการช าระค่าจองซือ้ ผู้จองซือ้ควรตรวจสอบวิธีการช าระค่าจองซือ้และด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนด 
หากผู้จองซือ้ไมช่ าระคา่จองซือ้ หรือไม่ปฏิบตัิตามวิธีการช าระค่าจองซือ้และ/หรือด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่
ก าหนดเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บค่าจองซือ้ได้ทันตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้  หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บ 
ค่าจองซือ้ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในก าหนดระยะเวลา 
การจองซือ้ หรือผู้จองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นไม่ครบถ้วนหรือชดัเจน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ จองซือ้สละสิทธิในการจองซือ้ 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วตอ่ไป 

5.5.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้ นให้ผู้ จองซือ้รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการขัดต่อ
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตาม 
กฏระเบียบที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย  หรือท าให้บริษัทฯ มีภาระเกินสมควร หรือ 
ไมเ่ป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ก าหนดในการจดัสรรตามที่ระบใุนเอกสารฉบบันี ้

5.6 ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.6.1 โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะน าหุ้นเข้าบญัชีซือ้หลกัทรัพย์ของตนเอง 
ให้ถูกต้อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่งบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบตอ่ความเสยีหายหรือความลา่ช้าในการติดตามหุ้น 

5.6.2 หากจ านวนหุ้นที่ผู้จองซือ้ระบใุนใบจองซือ้หุ้นไม่ตรงกบัจ านวนค่าจองซือ้ที่บริษัทฯ ได้รับช าระ บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิที่จะถือ
ตามจ านวนคา่จองซือ้เป็นหลกั  
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5.6.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการช าระค่าจองซือ้ เง่ือนไขในการจองซือ้ หรือข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทัง้นี ้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่ว 

5.6.4 หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดตอ่สอบถามได้ที่ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่อยูท่ี่ระบใุนข้อ 4.2  

6. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทฯ จะน าเงินทนุที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นไปใช้ภายใน
เวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับเงินทนุดงันี ้

6.1 ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 28 ของเงินทนุท่ีได้รับ 

6.2 ใช้ช าระหนีเ้งินกู้ยืมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 29 ของเงินทนุท่ีได้รับ 

6.3 ใช้ส าหรับลงทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจอื่นที่ส่งเสริม และ/หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหลัก  
ที่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการอยู่ซึ่งมีเง่ือนไขการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในช่วงเวลานัน้ ๆ ทัง้นี ้
รูปแบบการลงทนุอาจท าในลกัษณะของการเข้าซือ้หุ้น หรือเข้าซือ้ธุรกิจ หรือลกัษณะอื่นใดที่ถกูต้องตามกฎหมาย ข้อก าหนด 
รวมถึงกฎเกณฑ์ของหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 43 ของเงินทนุท่ีได้รับ 

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การเพิ่มทุนดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางด้านการเงินส าหรับการด าเนินงานของ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถน าเงินทนุท่ีได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน
การถือหุ้นดงักลา่วไปใช้เพื่อด าเนินการภายใต้กรอบการใช้เงินทนุข้างต้นได้ทนัการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ  

8. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการได้รับเงนิปันผลของหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

8.1  นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 65 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบคุคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมในอนาคต  

8.2  สิทธิในการได้รับเงนิปันผลของหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่เมื่อผู้จองซือ้ได้รับการจดทะเบียนเป็น  
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องก าหนด 
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9. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

9.1  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ/หรือ
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้

9.1.1 การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution)  

หากผู้ ถือหุ้นเดิมรายใดไมใ่ช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นตามสทิธิของตน และ
ผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิจนมีการจองซือ้หุ้นครบทัง้หมด จะท าให้สดัสว่น
การถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลง โดยค านวณจากสตูรดงัตอ่ไปนี ้

Control Dilution  = จ านวนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย / (จ านวนหุ้ นที่ช าระแล้วทัง้หมด + จ านวนหุ้ นสามัญ  
เพิ่มทนุท่ีเสนอขาย) 

 = 8,135,940,724 
  (4,067,970,362 + 8,135,940,724) 
 = ร้อยละ 66.67 

9.1.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

หากมีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นครบทัง้หมด จะท าให้ราคาต่อหุ้นลดลง  
โดยค านวณจากสตูรดงัตอ่ไปนี ้

Price Dilution  = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 = (0.26 - 0.15) 
  0.26 
 = ร้อยละ 42 
โดยที ่   
ราคาตลาดก่อน
เสนอขาย 

= ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 (ระหว่างวันที่ 21 
ตลุาคม 2565 – 11 พฤศจิกายน 2565) ซึง่เทา่กบั 0.26 บาท 

ราคาตลาดหลัง
เสนอขาย 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้ นที่ช าระแล้วทัง้หมด) + (ราคาเสนอขายหุ้ นสามัญ 
เพิ่มทุนที่เสนอขาย x จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย) / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด + 
จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขาย) 

 = (0.26 x 4,067,970,362) + (0.09 x 8,135,940,724)  
  (4,067,970,362 + 8,135,940,724) 
 = 0.15 บาท 
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9.1.3 การลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution) 

หากมีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นครบทัง้หมด จะท าให้ก าไรต่อหุ้นลดลง  
โดยค านวณจากสตูรดงัตอ่ไปนี ้

EPS Dilution  = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 
 = 0.11 – 0.04 
  0.11 
 = ร้อยละ 63.64 
โดยที ่   
EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสทุธิ / จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
 = 442,679,293 บาท 
  4,067,970,362 หุ้น 
 = 0.11 บาทตอ่หุ้น 
EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมด + หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขาย) 
 = 442,679,293 บาท 
  (4,067,970,362 + 8,135,940,724) หุ้น 
 = 0.04 บาทตอ่หุ้น 

 

9.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและ/หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ กบัผลกระทบต่อสว่น
แบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นหรือก าไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนและ 
การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของ  
ผู้ ถือหุ้นหรือก าไรตอ่หุ้น เนื่องจากการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะท าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ตามที่
ระบใุนข้อ 7 และผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 8 ข้างต้น 

9.2.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น โดยบริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับจากการด าเนินการดังกล่าวไปใช้เพื่อ
วตัถปุระสงค์ตามที่ระบใุนข้อ 6 ข้างต้น 

9.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทฯ คาดวา่จะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น และจะได้รับเงินจาก
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วภายในเดือนมกราคม 2566 โดยบริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้รับจากการด าเนินการดงักลา่วไปใช้
เพื่อวตัถปุระสงค์ตามที่ระบใุนข้อ 5 ข้างต้น 
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9.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และโครงการที่จะด าเนินการ  รวมทัง้ความเพียงพอของ 
แหล่งเงนิทุนในกรณีที่เงนิที่ได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น  
มีความเหมาะสม สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทัง้หมด เนื่องจากการเพิ่มทนุดงักลา่ว
จะท าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ตามที่ระบใุนข้อ 7 และผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 8 ข้างต้น ทัง้นี ้เงินทนุท่ีได้
จากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นเป็นเพียงหนึ่งในเคร่ืองมือการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เท่านัน้ 
โดยบริษัทฯ ยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืม หรือการเพิ่มทุนในแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอกับ  
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

9.2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิ หรือโครงการ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น เป็นการ
ด าเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อ
วตัถปุระสงค์ตามที่ระบใุนข้อ 6 ข้างต้น โดยการด าเนินการตามที่กลา่วมานี ้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่สง่ผลกระทบ
ในทางลบตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ บริษัท เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)  

สถานท่ีตัง้ เลขที่ 1854 ชัน้ 9, 10 และ 11 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

หมายเลขโทรศพัท์ 02-338-3289-91 

เว็บไซต์ www.nationgroup.com  

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน 

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจหลกั  

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย 5 กลุม่ธุรกิจ ดงันี ้

1. กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing) ได้แก่ หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ซึ่งน าเสนอข้อมลูข่าวสารที่ได้มาตรฐานของ

ความน่าเช่ือถือ ในมุมมองที่ผ่านการวิเคราะห์ เจาะลึก และโดยเน้นเนือ้หาข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจที่ครอบคลมุรอบด้าน พร้อมด้วย 

บทวิเคราะห์ เจาะลกึ รวมทัง้ขยายเนือ้หาสูค่วามร่ืนรมย์ ทัง้ด้านบนัเทิง ดนตรี มิติเชิงสงัคม สิง่แวดล้อม เทคโนโลยียคุใหมซ่ึง่ตอบสนอง

ความสนใจการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ในรูปแบบหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน และแพลตฟอร์มดิจิทัล  (Digital Platform) ต่าง ๆ เช่น  

ขา่วออนไลน์ผา่นเว็บไซต์ www.bangkokbiznews.com i-Newspaper ผา่นทางเว็บไซต์ inews.bangkokbiznews.com และ LINE TODAY 

2. กลุ่มธุรกิจสื่อโทรทัศน์ (Television) ซึ่งด าเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท เนชัน่ ทีวี จ ากดั ซึ่งได้รับใบอนญุาต

ประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล ช่อง Nation TV 22 และเป็นผู้ ผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสาระความรู้  

โดยมีช่องทางการออกอากาศหลายรูปแบบ ทัง้ทางโทรทัศน์ดิจิทัลและสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 

อยา่งกว้างขวาง  

3. กลุ่มธุรกิจอีเวนต์หรือการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) ซึ่งมีการจดังานอีเวนต์หรือกิจกรรม

ทางการตลาดทัง้ในรูปแบบ On-ground และแบบเสมือน (Virtual)   

4. กลุ่มธุรกิจสื่อออนไลน์ (Online Media) ได้แก่ การน าเสนอข่าวสารและสาระจากบริษัทในเครือของบริษัทฯ 

ภายใต้ช่ือต่าง ๆ เช่น “Spring”, “ขอบสนาม”, “คมชดัลกึออนไลน์”, “เนชัน่ออนไลน์”, “Thai News”, “The People”, และ “โพสต์ทเูดย์” 

ผ่านสื่อดิจิทัล หรือสื่อออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook, YouTube, LINE, Twitter, Instagram และ TikTok 

โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโปรแกรมส าหรับการประมวลผลข้อมลูทางสถิติซึง่สามารถวิเคราะห์ยอดชมของเพจวิวและรายได้ 

http://www.nationgroup.com/
http://www.bangkokbiznews.com/
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5. กลุ่มธุรกิจที่ เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง (B2C) ได้แก่ ธุรกิจด้านการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มที่ด าเนินงาน 

โดยบริษัท เนชั่น คอฟฟ่ี จ ากัด ในรูปแบบร้านกาแฟและเบเกอร่ีภายใต้แบรนด์ “Nation Siam Coffee” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง 

แบรนด์ของเครือเนชั่นให้แข็งแกร่งและเข้าถึงทุกกลุ่ม และเป็นการร่วมช่วยสงัคม (CSR) เนื่องจากใช้วตัถุดิบผลผลิตเมล็ดกาแฟจาก

ภาคเหนือของประเทศไทย 

2.2 ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขนั การตลาด และการจดัจ าหน่าย 

1. กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing) นวตักรรมหรือเทคโนโลยีด้านดิจิทลัที่ก้าวหน้าอยา่งรวดเร็วได้สง่ผลกระทบต่อ

ธุรกิจหลกัในทุกอุตสาหกรรม ท าให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ที่เข้ามาแทรกแซงสิ่งพิมพ์แบบดัง้เดิมหรือผู้น าธุรกิจรายเดิม เนื่องจาก

นวตักรรมหรือเทคโนโลยีดงักล่าวสามารถเข้ากบัพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคได้มากกวา่เดิม ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้สามารถเปลี่ยนรูปแบบในการน าเสนอขา่วสาร

ข้อมลูเป็นผา่นสือ่ออนไลน์ในหลากหลายแพลตฟอร์มผา่นโทรศพัท์มือถือหรือแท็บเลต็ โดยธุรกิจสือ่สิง่พิมพ์ได้รับผลกระทบมากที่สดุ ท า

ให้จ าเป็นต้องปรับตวั และต่อยอดเนือ้หา (Content) ของตนเองไปยงัแพลตฟอร์มออนไลน์ เว็บไซต์ และสื่อสงัคม (Social Media) เช่น 

แฟนเพจ Facebook, LINE, YouTube, TikTok และอื่น ๆ รวมถึงการหารายได้เพิ่มเติมจากการจดังานกิจกรรม On-ground ซึ่งสะท้อน

ให้เห็นวา่หากเนือ้หา (Content) และแบรนด์มีความแข็งแรง จะสามารถอยูไ่ด้ในทกุแพลตฟอร์ม 

ส าหรับกลยทุธ์ด้านการตลาด กลุ่มลกูค้าเป้าหมายแบ่งเป็นกลุ่มผู้อ่านและกลุ่มผู้ลงโฆษณา  โดยลกูค้ากลุม่ผู้อ่าน

เป็นลกูค้าระดบักลางถึงระดบัสงูที่มีความสนใจในขา่วสาร และสว่นใหญ่มีพืน้ฐานการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาขึน้ไป เป็นนกัธุรกิจ หรือ

ข้าราชการระดบัสงู และบอกรับเป็นสมาชิกรายปี ขณะที่ลกูค้ากลุม่ผู้ลงโฆษณาสว่นใหญ่เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการที่มีราคาขาย

ระดบักลางถึงระดบัสงู โดยประกอบธุรกิจตา่ง ๆ เช่น ธุรกิจการเงินการธนาคาร ยานยนต์ อสงัหาริมทรัพย์ บ้านจดัสรร ธุรกิจการสื่อสาร

โทรคมนาคม และสนิค้าดิจิทลั เป็นต้น 

ส าหรับกลยทุธ์ด้านช่องทางการจ าหนา่ย บริษัทฯ มีโครงขา่ยจดัสง่สิง่พิมพ์สูผู่้อา่นที่เป็นสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลท่ีแข็งแกร่ง รวมทัง้มีสาขาในเขตภมูิภาคตา่ง ๆ ได้แก่ เชียงใหม ่หาดใหญ่ และขอนแก่น โดยสามารถขนสง่หนงัสอืพิมพ์ไป

ทัว่ประเทศได้ทกุวนั นอกจากนี ้บริษัทฯ มีช่องทางในการขายหนงัสอืพิมพ์จ านวน 5 ช่องทาง ได้แก่ การขายสมาชิกผา่นตวัแทนจ าหนา่ย 

การขายสมาชิกทางโทรศพัท์ (Retention & Telesales) การรับสมคัรสมาชิกโดยตรง การขายจ านวนมาก (Bulk) และการขายผ่านผู้ ค้า

สง่หรือเอเยน่ต์ และมีช่องทางในการขายโฆษณาจ านวน 2 ช่องทาง ได้แก่ การขายสือ่โฆษณาให้ลกูค้าโดยตรง (Direct Sales) และการ

ขายสือ่โฆษณาผา่นตวัแทนโฆษณา (Agency) 

2. กลุ่มธุรกิจสื่ อโทรทัศน์ (Television) ถึงแม้ว่าธุรกิจสื่อโทรทัศน์จะเป็นสื่อที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด  

แต่การเติบโตยงัคงมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเม็ดเงินโฆษณาถูกแบ่งไปยังสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นผลมาจากความนิยมและพฤติกรรม  

การรับชมของผู้บริโภคยคุใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อโทรทศัน์ และท าให้ต้องปรับตวั 

ด้วยการขยายสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลาย อาทิ โทรศพัท์มือถือ และแท็บเล็ต ทัง้แบบชมสด  

(Real Time) และเลือกชมย้อนหลงั (On Demand) โดยน าเสนอเนือ้หา (Content) ให้หลากหลายตามโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายของ 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
 

18 
 

แต่ละแพลตฟอร์ม ทัง้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสื่อสังคม (Social Media) เช่น Facebook, LINE, YouTube และ Tiktok เพื่อให้

ผู้บริโภคเข้าถึงได้สะดวกทกุที่ทกุเวลา 

ส าหรับกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งเป็นตัวแทนโฆษณา (Agency) และลูกค้าโดยตรง  

โดยตัวแทนโฆษณา คือ ผู้ ให้บริการวางแผนการโฆษณาและจัดสรรเวลาโฆษณาให้กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ  

โดยลกูค้าในกลุม่นีจ้ะซือ้เวลาโฆษณาจากบริษัทฯ ลว่งหน้าโดยมีระยะเวลาตัง้แต ่1 เดือน ถึง 1 ปี และซือ้ในลกัษณะเป็นชดุ (Package) 

ในหลากหลายรูปแบบ ช่วงเวลา และรายการ ขณะที่ลกูค้าโดยตรง คือ ผู้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการที่ต้องการก าหนดแนวทางโฆษณา

และประชาสมัพนัธ์เอง โดยจะติดตอ่ซือ้เวลาโฆษาหรือร่วมด าเนินกิจกรรมทางการตลาดกบักลุม่บริษัทฯ โดยตรง   

ส าหรับกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย บริษัทฯ มีฝ่ายขายโฆษณาของตนเองซึ่งท าหน้าที่ติดต่อกับตัวแทน

โฆษณาและลูกค้าที่สนใจโฆษณาสินค้าหรือบริการของตนโดยตรง ทัง้ในรูปแบบการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างเนือ้หาเข้ากับ  

ตัวแบรนด์ (Branded Content) การท าโฆษณาแฝง (Tie-in) ในหลากหลายรูปแบบ การผลิตวิดีทัศน์แนะน าสินค้าหรือองค์กร และ

โฆษณาที่ออกอากาศในช่วงคัน่ตอ่รายการ (Loose Spot)    

3. กลุ่มธุรกิจอีเวนต์หรือการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ที่ลดน้อยลง ประกอบกบัภาครัฐประกาศยกเลกิการสวมหน้ากากและการลงทะเบียนเข้าประเทศและผอ่นปรนการให้บริการ

ของสถานบริการและการจดักิจกรรมกลุม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปิดประเทศเพื่อฟืน้ฟูเศรษฐกิจของประเทศ จึงสง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ 

สามารถจดังานอีเวนต์หรือกิจกรรมทางการตลาดได้ กลุม่บริษัทฯ จึงได้มีการจดักิจกรรม On-ground และมีโอกาสในการสร้างรายได้

ของกลุม่บริษัทฯ เพิม่มากขึน้ 

ส าหรับกลยุทธ์ด้านการตลาดและด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มลกูค้าเป้าหมายแบ่งเป็นลกูค้าที่ต้องการให้

สนับสนุนการจัดกิจกรรม (Sponsor) และลูกค้าที่ต้องการว่าจ้างให้บริษัทฯ จัดกิจกรรมทางการตลาด โดยลูกค้ากลุ่มแรกอาจให้ 

การสนับสนุนแตกต่างไปขึน้อยู่กับรูปแบบของกิจกรรมหรือหัวข้อของการจัดกิจกรรมว่าตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตนหรือไม่

อย่างไร โดยฝ่ายขายของบริษัทฯ จะติดต่อไปยงัลกูค้าผู้จ าหนา่ยสินค้าหรือบริการที่ตรงกบัหวัข้อของกิจกรรม ในขณะที่ลกูค้ากลุม่หลงั

จะติดตอ่มายงับริษัทฯ เพื่อวา่จ้างให้บริษัทฯ จดักิจกรรมทางการตลาดตามแนวทางที่ตนก าหนด โดยทีมงานของบริษัทฯ จะรับฟังความ

ต้องการเบือ้งต้นของลูกค้า จากนัน้จึงออกแบบกิจกรรมและน าเสนอรายละเอียดของกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาอนุมตัิก่อนจะ

ด าเนินการจดักิจกรรมตอ่ไป 

4. กลุ่มธุรกิจสื่อออนไลน์ (Online Media) สือ่ดิจิทลัหรือสือ่ออนไลน์ ยงัเป็นสือ่ที่เม็ดเงินโฆษณาเติบโตอยา่งตอ่เนือ่ง

และเติบโตก้าวกระโดดสวนทางธุรกิจสื่อดัง้เดิมที่ยงัคงมีแนวโน้มชะลอตวั อย่างไรก็ดี ภายใต้ยทุธศาสตร์ One Nation ซึ่งจะเป็นการ

รวบรวมสื่อต่าง ๆ ภายใต้ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อโทรทศัน์ และธุรกิจสื่อออนไลน์มาอยู่ภายใต้บริษัทฯ จะท าให้เกิดจุดแข็งในการ

ท างานและสามารถบริหารจดัการความเป็นเอกภาพในการขบัเคลื่อนองค์กร โดยการเช่ือมโยงแพลตฟอร์มออฟไลน์ (Offline) กลา่วคือ 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และธุรกิจสื่อโทรทศัน์เข้ากับแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online) ในทุกแพลตฟอร์ม เช่น Facebook และ YouTube ซึ่ง

ปัจจุบนั YouTube ถือเป็นแหลง่รายได้หลกัของธุรกิจสื่อโทรทศัน์ที่มีรายได้จากยอดชมทางออนไลน์ที่เติบโตขึน้ โดยจะเห็นได้ว่ารายได้
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จากธุรกิจสื่อออนไลน์ในปี 2564 เติบโตสงูขึน้จากปี 2563 และฝ่ายบริหารคาดวา่ธุรกิจสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ ในปี 2565 จะเติบโตไป

ได้อีกตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา อย่างไรก็ตาม สื่อดัง้เดิมยังคงมีความจ าเป็นเนื่องจากบุคลากรของสื่อดัง้เดิมมี

ความสามารถในการสร้างเนือ้หา (Content) ที่มีความนา่เช่ือถือและมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมได้ด ีในขณะที่สือ่ใหมส่ามารถเข้าถงึผู้ชม

ได้มากกวา่ ในขณะเดียวกนัการสร้างเนือ้หาที่ได้รับความนา่เช่ือถือสามารถน าไปต่อยอดธุรกิจของกลุม่ธุรกิจอีเวนต์หรือการจดักิจกรรม

ทางการตลาดเพิ่มเติมตอ่ไปได้ เช่น การจดักิจกรรม On-ground การจดังานแสดงสินค้า หรือการจดังานประกาศรางวลัที่กลุม่บริษัทฯ 

จัดทุกปี อาทิ งานคมชัดลึกอวอร์ด เป็นต้น นอกจากนี ้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Disruption) และแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อประเภทต่าง ๆ คาดว่าธุรกิจสื่อออนไลน์จะท าให้

รายได้เติบโตและเป็นช่องทางที่สร้างรายได้ให้แก่กลุม่บริษัทฯ ในสดัสว่นท่ีมากที่สดุ 

 ส าหรับกลยุทธ์ด้านการตลาดและด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งเป็นตัวแทนโฆษณา 

(Agency) และลกูค้าโดยตรง ซึง่มีลกัษณะคล้ายคลงึกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายของสื่อโทรทศัน์ และบริษัทฯ มีฝ่ายขายโฆษณาของตนเอง

ซึง่ท าหน้าที่ติดตอ่กบัตวัแทนโฆษณาและลกูค้าที่สนใจโฆษณาสนิค้าหรือบริการของตนโดยตรง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากการ

เผยแพร่เนือ้หาผา่นสือ่สงัคม โดยจะได้รับคา่ตอบแทนตามยอดชมทางออนไลน์จากผู้ให้บริการสือ่สงัคมที่เก่ียวข้อง  

5. กลุ่มธุรกิจที่ เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง (B2C) ธุรกิจด้านการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มในรูปแบบร้านกาแฟ

และเบเกอร่ียงัคงเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการ และเป็นอตุสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยงัมีปัจจยั

เสีย่งหลายประการ เช่น การแขง่ขนัในธุรกิจที่รุนแรงขึน้ ราคาต้นทนุวตัถดุิบมีราคาที่สงูขึน้ และอตัราเงินเฟ้อที่อาจสง่ผลตอ่ก าลงัซือ้ของ

ผู้บริโภค อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความตัง้ใจในการสร้างแบรนด์ของเครือเนชัน่ให้แข็งแกร่งและเข้าถึงลกูค้าทกุกลุม่ผ่านบริการจ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองดื่มภายใต้แบรนด์ “Nation Siam Coffee” รวมถึงมีความตัง้ใจในการต่อยอดธุรกิจดงักล่าวโดยการน าอาหารและ

เคร่ืองดื่มไปจัดเลีย้งในงานอีเวนต์หรือกิจกรรมทางการตลาดซึ่งจดัโดยกลุ่มธุรกิจอีเวนต์หรือการจดักิจกรรมทางการตลาด ซึ่งจะเป็น 

การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และสร้างความตระหนกัในแบรนด์ (Brand Awareness) ของผู้บริโภค 

ส าหรับกลยุทธ์ด้านการตลาดและด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หากในอนาคตเศรษฐกิจปรับตวัในทิศทางทีดีขึน้ 

บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายสาขาไปสูใ่จกลางเมืองเพื่อเผยแพร่แบรนด์ของเครือเนชัน่ให้เข้าถึงทกุกลุม่ทกุวยัได้เพิ่มขึน้ 

2.3 ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ส าคัญ  

2.3.1 สินทรัพย์ถาวร  

สนิทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีรายละเอียดดงันี ้

ที่ รายการ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและสว่นปรับปรุง บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 77.07 ค า้ประกนั 

2. สว่นปรับปรุงสนิทรัพย์เช่า บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 60.12 ไมม่ี 
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ที่ รายการ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

3. อปุกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 30.30 ไมม่ี 

4. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้
ส านกังาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 24.54 ไมม่ี 

5. ยานพาหนะ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 5.32 ไมม่ี 

รวม 197.35  

2.3.2 สินทรัพย์ที่ไม่มตีัวตน  

สนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีรายละเอียดดงันี ้

ที่ รายการ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
คา่ลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 9.80 ไมม่ี 

2. เคร่ืองหมายการค้า บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 61.41 ไมม่ี 

3. โปรแกรมระหวา่งติดตัง้ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 8.31 ไมม่ี 

รวม 79.52  

3. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 

3.1 รายชื่อกรรมการ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้น (Record Date) วันที่ 7 ธันวาคม 2565  

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายมารุต อรรถไกวลัวท ี ประธานกรรมการ 

2. นายฉาย บนุนาค รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นายสมชาย มเีสน กรรมการ  และรองประธานกรรมการบริหาร 

4. นายคา หมิง แจ็คกี ้แลม กรรมการ 

5. นายเจษฎา บรูณพนัธุ์ศรี กรรมการ 

6. นายสมบรูณ์ มว่งกล า่ กรรมการ 

7. นายอภิวฒุิ ทองค า กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายชยัสทิธ์ิ ภวูภิรมย์ขวญั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. นายธนะชยั สนัติชยักลู กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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3.2 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้น (Record Date) วันที่ 7 ธันวาคม 2565  

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายฉาย บนุนาค ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายสมชาย มเีสน รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นางวรางคณา กลัยาณประดษิฐ รองประธานกรรมการบริหาร 

4. นายวีระศกัดิ์ พงศ์อกัษร บรรณาธิการอ านวยการเครือเนชัน่ 

5. นางสาวอรอร อคัรเศรณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

6. นางสาวเนตรนภา ภษิูตตานนท์ ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

3.3 รายชื่อผู้ถอืหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้น (Record Date) วันที่ 7 ธันวาคม 2565  

ชื่อ จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

1. นางสาวอรอร อคัรเศรณี 821,117,442 20.185 

2. นางสาวกาญจนารัตน์ วงศ์พนัธุ์ 406,453,600 9.992 

3. CHIT LOM LIMITED 406,390,000 9.990 

4. นายสมบตัิ พานชิชีวะ 343,331,100 8.440 

5. CGS-CIMB Securities 
(Singapore) Ple., Ltd 

204,121,300 5.018 

6. กองทนุ ประกนัวินาศภยั 141,400,000 3.476 

7. DOW JONES & 
Company,INC.,NEW YORK 

120,000,000 2.950 

8. นายศิริธชั โรจนพฤกษ์ 117,252,000 2.882 

9. นายศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร 100,000,000 2.458 

10. นายสชุยัชาญ วงศ์ปิยะบวร 72,761,100 1.789 

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัตกิารจ่ายปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  

4.1 ประวัติการเพิ่มทุน  

-ไมม่ี- 
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4.2 ประวัติการจ่ายเงนิปันผล  

 2562 2563 2564 

ก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น) (0.09) (0.02) 0.08 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) - - - 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) - - - 

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

ที่ นิติบุคคล 
ประเภทกิจการ 

และลักษณะการด าเนินงาน 
ทุนที่ช าระแล้ว 

(บาท) 

อัตรา 
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่า 
เงนิลงทุน 
(บาท)/1 

บริษัทยอ่ย 

1.  บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดยี 
จ ากดั (“KTM”) 

ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ โฆษณา
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อรูปแบบ
ใหม ่

53,481,600 99.99 53,481,600 

2.  บริษัท สเวน คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (“SWEN”) 

ประกอบธุรกิจผลิตและให้บริการ
เนือ้หาในสือ่รูปแบบใหม ่

102,465,800 99.99 11,065,785 

3. . บ ริ ษั ท  เ น ชั่ น  ดิ จิ ทั ล  
ค อ น เ ท น ท์  จ า กั ด  
(“NDI”) 

(คณะกรรมการบริษัทมี
มติอนุมัติการขายหุ้ นใน
บริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่  
14 พฤศจิกายน 2565) 

ประกอบธุรกิจผลิตและให้บริการ
เนือ้หาในสือ่รูปแบบใหม ่

1,500,000,000 99.99 0 

4.  บริษัท ขอบสนาม จ ากัด 
(“KSN”) 

ประกอบธุรกิจผลิตและให้บริการ
เนือ้หาในสือ่รูปแบบใหม ่

1,000,000 99.99 999,970 

5.  บริษัท สปริงนิวส์ จ ากัด 
(“SPN”) 

ประกอบธุรกิจผลิตและให้บริการ
เนือ้หาในสือ่รูปแบบใหม ่

250,000 99.99 249,993 

6.  บริษัท เนชั่น ทีวี  จ ากัด 
(“NTV”) 

ประกอบธุรกิจผลิตสื่อโทรทัศน์ 
โฆษณาผ่านสื่อโทรทศัน์ และสื่อ
รูปแบบใหม ่

860,000,000 99.99 239,728,315 
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ที่ นิติบุคคล 
ประเภทกิจการ 

และลักษณะการด าเนินงาน 
ทุนที่ช าระแล้ว 

(บาท) 

อัตรา 
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่า 
เงนิลงทุน 
(บาท)/1 

7.  บริษัท เนชัน่ คอฟฟ่ี จ ากดั 
(“NCOF”) 

ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหาร
และเคร่ืองดื่ม 

2,500,000 40.00 

(ถือหุ้นโดย 

NTV 60.00) 

999,925 

8.  บริษัท โพสต์ทูเดย์ จ ากัด
(“POST”) 

ประกอบธุรกิจผลิตและให้บริการ
เนือ้หาในสือ่รูปแบบใหม ่

60,000,000 99.99 59,999,990 

หมายเหตุ /1 มลูคา่ตามบญัชีสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
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ส่วนที่ 3 
สรุปข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี 

สรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 - 2564 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

ตารางที่ 1: สรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวม  

หน่วย: ล้านบาท 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 48.29 184.89 29.77 104.23 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 210.88 148.98 185.92 104.14 
รายได้ค้างรับ 59.10 35.95 60.30 89.11 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ - - - 42.50 
เงินลงทนุในตราสารทนุ - - 51.75 36.22 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 85.90 90.88 24.87 29.60 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 404.17 460.70 352.61 405.80 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากที่มีข้อจ ากดัในการใช้ 1.30 1.35 1.40 0.84 
เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 21.09 3.49 - - 
เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้ธุรกิจ - 164.40 - - 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 28.29 17.33 18.88 17.99 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 175.52 222.62 208.10 197.35 
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ - 45.75 26.54 14.44 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 20.53 22.25 78.18 79.52 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทศัน์ 

337.17 300.91 264.74 237.70 

คา่ความนิยม - 21.69 210.65 13.33 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 360.99 293.92 150.33 48.68 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 944.89 1,093.71 958.82 609.85 
รวมสินทรัพย์ 1,349.06 1,554.41 1,311.43 1,015.65 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น     
หนีส้ินหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

191.12 193.46 192.89 34.03 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น 156.31 174.65 157.81 110.07 
สว่นของค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบ
กิจการโทรทศัน์ค้างจ่ายที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

49.90 49.90 - - 

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินถึง
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

17.40 33.05 47.60 - 

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบุคคลที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 

- - - 189.00 

ส่วนของหนีส้ินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระ - 14.01 11.91 12.46 
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หน่วย: ล้านบาท 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 
ภายในหนึง่ปี 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 30.00 298.00 50.68 - 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 298.28 253.08 86.08 87.80 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 743.01 1,016.15 546.97 433.36 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน     
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 27.60 27.60 20.00 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคล - - 402.50 - 
หนีส้นิตามสญัญาเช่า - 26.22 11.57 2.15 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 6.39 6.39 9.74 9.74 
ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 

158.84 110.98 122.98 129.67 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 43.07 39.10 0.24 0.24 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 235.90 210.29 567.03 141.80 
รวมหนีส้ิน 978.91 1,226.44 1,114.00 575.16 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ทนุจดทะเบียน 2,663.57 2,663.57 2,663.57 2,663.57 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 2,156.02 2,156.02 2,156.02 2,156.02 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,169.75 1,169.75 1,169.75 1,169.75 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทยอ่ย 

80.72 80.72 80.72 - 

จดัสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย 32.70 32.70 32.70 32.70 
ขาดทนุสะสม (3,224.09) (3,358.87) (3,476.94) (2,956.92) 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 25.55 25.55 38.94 38.94 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 240.65 105.87 1.19 440.49 
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 129.50 222.10 196.24 - 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 370.15 327.97 197.43 440.49 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,349.06 1,554.41 1,311.43 1,015.65 

ตารางที่ 2: สรุปงบก าไรขาดทุนรวม 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
9 เดอืนสิน้สุด
วันที่ 30 ก.ย. 65 

รายได้     
รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,198.94 957.25 702.58 677.61 
ส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 

331.35 - - - 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
บริษัทยอ่ย 

180.36 2.23 13.93 457.76 

รายได้อื่น 102.23 96.41 84.10 77.30 
รวมรายได้ 1,812.88 1,055.89 800.61 1,212.67 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย     
ต้นทนุขายและการให้บริการ 1,037.02 716.96 631.29 581.32 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
 

26 
 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
9 เดอืนสิน้สุด
วันที่ 30 ก.ย. 65 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 206.10 134.27 97.32 88.27 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 416.29 300.59 182.89 200.72 
รวมค่าใช้จ่าย 1,659.41 1,151.82 911.50 870.31 
ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงาน 153.47 (95.93) (110.89) 342.36 
กลับรายการ (ผลขาดทุน) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ 

(43.63) 3.50 3.82 (32.61) 

ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ - - 22.00 162.27 
ต้นทนุทางการเงิน (82.38) (31.04) (43.30) (28.87) 
สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า 

(31.22) (3.96) (0.50) - 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (3.76) (127.43) (128.87) 443.15 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 1.66 - - (0.47) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (2.10) (127.43) (128.87) 442.68 
ขาดทนุจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ-สทุธิจากภาษี - (20.50) (37.36) - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (2.10) (147.93) (166.23) 442.68 

ตารางที่ 3: สรุปงบกระแสเงนิสด 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
9 เดอืนสิน้สุด
วันที่ 30 ก.ย. 65 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน (340.86) 55.93 (77.35) (103.82) 
กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การลงทนุ 1,148.90 (242.64) (114.83) 705.60 
กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การจดัหาเงิน (928.64) 323.31 38.53 (527.32) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ มขึน้ 
(ลดลง) สุทธิ 

(120.60) 136.60 (153.65) 74.46 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 1 ม.ค. 168.89 48.29 184.89 29.77 
ผลกระทบจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ - - (1.47) - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่  31 
ธ.ค. 

48.29 184.89 29.77 104.23 

ตารางที่ 4: อัตราส่วนส าคัญทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
9 เดอืนสิน้สุด
วันที่ 30 ก.ย. 65 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.54 0.45 0.64 0.94 
D/E (เทา่) 2.64 3.74 5.64 1.31 
ROA (ร้อยละ) (0.16) (8.20) (9.83) 43.59 
ROE (ร้อยละ) (0.56) (38.85) (65.27) 100.50 
อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 13.50 25.10 10.15 14.21 
อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) (0.12) (12.07) (16.10) 36.50 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
 ใบจองซ้ือเลขท่ี ................................................................... 

ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เนชัน่ กรุป๊ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 8,135,940,724 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.09 บาท ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
วนัทีจ่องซือ้ วนัที่  19 มกราคม 2566  20 มกราคม 2566  23 มกราคม 2566  24 มกราคม 2566  25 มกราคม 2566 

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นติบิุคคล …............................................................................................................................................................................................................................................... 
 บตัรประจ าตวัประชาชน …………….…….……………………………….………… หรอื  หนงัสอืเดนิทาง  เลขทะเบยีนนติบิุคคล เลขที ่…………….…………………………………………………............................ 
ทีอ่ยู่…................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้ ......................................... สญัชาต ิ.................................. เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี…............................................. ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  
ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส ิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Record Date) ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 มีความประสงค์ขอจองซื้อ 
หุน้สามญัและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ดงันี้ 

รายละเอียดการจอง (โปรดระบใุห้ชดัเจน) 
จ านวนหุ้น 

ท่ีจองซื้อ (หุ้น) 
จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตวัอกัษร) 

 จองซือ้ตามสทิธทิ ัง้จ านวน    
 จองซือ้น้อยกว่าสทิธ ิ    
 จองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ(ระบุเฉพาะสว่นเกนิสทิธ)ิ     

รวม    

ผูจ้องซือ้ตอ้งยืน่ใบจองซือ้นี้พรอ้มเอกสารประกอบการจองซือ้และหลกัฐานช าระเงนิคา่จองซือ้หุน้ ณ ทีท่ าการของบรษิทัฯ ตามทีแ่จง้และก าหนดไวเ้ทา่นัน้ โดย 
 การโอนเงนิผา่นเคาน์เตอรธ์นาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ ไปยงับญัชธีนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาเซน็ทรลัพลาซา บางนา ประเภทกระแสรายวนั เลขที ่468-1-17720-8 ชือ่บญัช ี 

“บมจ. เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) เพือ่การจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ” หรอื 
 เชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ เลขทีเ่ชค็ ………………………..………....……….......................... ลงวนัที ่...................... ธนาคาร ……………..…..................………….............. สาขา ……………..….............………….......... 

(กรณีทีช่ าระเป็นเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ใหส้ ัง่จ่ายในนาม “บมจ. เนชัน่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) เพือ่การจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน” และลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่23 มกราคม 2566 โดยจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้จากส านกัหกับญัชี
ในเขตเดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป) 

เมือ่ขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว ในการสง่มอบหุน้สามญัเพิม่ทนุ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ด าเนนิการดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่เทา่นัน้) 
 ให้ฝากใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บรษิัท ศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก ” และด าเนินการให้ บริษัท.............................. ............................ สมาชิกผู้ฝาก

เลขที่ ............. ............น าหุ้นสามัญ เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) เพื่อ เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อ .............................................................. ....  
เลขที.่............................................... ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ (ชือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ตอ้งตรงกบัชือ่ผูจ้องซือ้ มฉิะนัน้จะด าเนนิการออกใบหุน้ในชือ่ของผูจ้องซือ้แทน) 

 ให้ฝากใบหุ้นตามจ านวนทีไ่ด้รบัการจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ” และน าหุ้นสามญัเข้าฝากไว้กบั TSD โดยน าเข้าบัญชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600  
(Issuer Account) เพือ่ขา้พเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงั ผูจ้องซื้อจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที ่TSD ก าหนด) กรณีเลือกรบัหุ้นเข้าบญัชี สมาชิกเลขท่ี 600 ในช่องน้ี โปรดกรอกข้อมูลใน 
“แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์าหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรพัย ์( Issuer Account )” และ “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ 
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ทัง้น้ี ในกรณีท่ีท่านไม่จดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือมีข้อบง่ช้ีว่าท่านอาจเป็นบุคคลสหรฐัฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไมน่ าฝากหุ้น
เข้าบญัชีสมาชิกเลขท่ี 600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจดัส่งใบหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ข้างต้น 

 ใหอ้อกใบหุน้ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจ้าและจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจ้าตามชือ่ทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวข้า้งต้นทางไปรษณยี์ลงทะเบยีน โดยขา้พเจ้ายนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการใด ๆ เพือ่ใหก้ารจดัท าใบหุน้และ
สง่มอบใบหุน้ใหแ้กข่า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ (เฉพาะใบหุน้เทา่นัน้) (บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้) 

ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ด้รบัการจดัสรรหุน้สามญัหรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัไม่ครบตามจ านวนหุน้สามญัทีจ่องซื้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการคนืเงนิคา่จองซื้อหุน้สามญั ดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกเพยีง 1 ช่อง) (กรณไีมร่ะบุ ถอืว่า
ใหด้ าเนนิการคนืเงนิคา่จองซือ้หุน้ดว้ยเชค็) 
 น าเงนิฝากเขา้บญัชใีนชือ่ของขา้พเจา้ผา่นบญัชธีนาคาร.............................สาขา........................................เลขที.่.... ...............................................ประเภทกระแสรายวนัออมทรพัย์ (พรอ้มแนบส าเนาหน้าแรกของ

สมดุบญัชธีนาคาร และลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง)(กรณไีมแ่นบส าเนาสมดุบญัชธีนาคาร จะคนืเงนิเป็นเชค็) 
 จ่ายเป็นเชค็หรอืแคชเชยีร์เชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจ้า และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได้ทีร่ะบุ ไว ้ทัง้นี้ ขา้พเจ้าตกลงรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็ต่างส านักหกับญัชหีรอืเชค็

ธนาคาร (ถา้ม)ี 

ขา้พเจ้าขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนนี้ แต่หากขา้พเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ด้กรอกรายละเอยีดครบถ้วนและเอกสารประกอบ 
การจองซือ้ทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระคา่จองซือ้ หรอืหากเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่า่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว  
ขา้พเจา้ไดอ้่านหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ และยนิยอมผกูพนัตามวธิกีารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุและทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าอกีดว้ย 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง และผูจ้องซ้ือควรอ่านหนังสือข้อสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 

   ลงชือ่ ................................................................................... ผูจ้องซือ้ 
(.........................................................................................) 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เนชัน่ กรุป๊ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

วนัทีจ่องซือ้ วนัที ่ 19 มกราคม 2566  20 มกราคม 2566  23 มกราคม 2566  24 มกราคม 2566  25 มกราคม 2566                                                       ใบจองซือ้เลขที ่................................................... 
บรษิทัฯ ได้รบัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจอง) .......................................................... เพือ่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน ............................................. หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.09 บาท รวมเป็นเงนิ ................................................ บาท 
โดยช าระเป็น   เงนิโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หรอื   เช็คหรอืแคชเชยีร์เช็ค เลขทีเ่ช็ค ………………………..………....……….......................... ลงวนัที่ ...................... ธนาคาร 
……………..…..................………….............. สาขา ……………..….............…………..........  

โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั ใหด้ าเนนิการ: 
 ใหฝ้ากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” สมาชกิผูฝ้ากเลขที.่....................................................... บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่.................................. 
 ออกหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัทีปิ่ดการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (เฉพาะใบหุน้เทา่นัน้)  

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ/ Authorized Officer ................................................................... 
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                                      แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  

 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้ 

ทัง้นี้ขา้พเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รบัได้ทราบและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์

เปลี่ยนแปลงอนัท าให้ขอ้มูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บรษิัท ศูนย์รบัฝากฯมกีารร้องขอเอกสาร/ขอ้มูล/ค ายนิยอม

เพิม่เตมิ ลกูคา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯก าหนด 

  

 
 ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 
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สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 
 

 
 

 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ 

ส ำหรบักำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ 

บริษทั เนชัน่ กรุป๊ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) 

 
วนัที_่______________________________________ 

 

ขา้พเจา้  นาย  นาง   นางสาว   นิติบุคคล ________________________________________________ 

 บตัรประจ าตวัประชาชน  หนงัสอืเดนิทาง หรอื  เลขทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่______________________________________ 

ทีอ่ยู่ ________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้_______________________________ สญัชาต ิ________________________________ 

ขา้พเจา้มหีุน้สามญัเดมิตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วน

การถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 7 ธนัวาคม 2565 จ านวน  ______________________หุ้น มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

จ านวน _____________________________หุน้ และมคีวามประสงคข์อขอมอบอ านาจให ้

  นาย   นาง   นางสาว __________________________________ สัญชาติ ______________อายุ________________ปี  

 บตัรประจ าตวัประชาชน หรอื  หนังสอืเดนิทาง เลขที ่__________________________________________________________ 

ที่ อ ยู่  ________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _______________________________ (“ผู้ร ับมอบอ ำนำจ ”) เป็นผู้ร ับมอบอ านาจที่แท้จริงและ 

โดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า โดยให้มีอ านาจในการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน__________________หุ้น  

รวมถึงมอี านาจในการลงนามแกไ้ขเพิม่เติมขอ้ความในใบจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ

บรษิทัฯ ยืน่เอกสารประกอบการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ และด าเนินการใด ๆ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ

บรษิทัฯ แทนขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจไดจ้นเสรจ็การ 

ทัง้นี้ กจิการ และบรรดาการกระท าใด ๆ ที่ผู้รบัมอบอ านาจได้กระท าลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามความใน

หนงัสอืมอบอ านาจฉบบันี้แลว้ ใหถ้อืเสมอืนหนึ่งว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าลงไปดว้ยตนเอง และใหม้ผีลผกูพนักบัขา้พเจา้ทัง้สิน้ 

 

 

ลงชือ่_________________________ผูม้อบอ านาจ 

(                                            ) 

 

ลงชือ่_________________________ผูร้บัมอบอ านาจ 

(                                            ) 

 

ลงชือ่_________________________พยาน 

(                                            ) 

 

ลงชือ่_________________________พยาน 

(                                            ) 

อำกร
แสตมป์ 
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บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
1854 ชั้น 9,10,11 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทร : 0-2338-3333 เวบ็ไซต ์: www.nationgroup.com 
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