เลขทีใบจอง__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ใบจองซือหุ้นสามัญเพิม ทุน บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมของ บริ ษทั ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 694,713,412 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท อัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
วันจองซือ  วันที 15 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที 16 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที 17 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที 18 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที 19 มกราคม พ.ศ. 2561
ข้ อมูลผู้จองซือหุ้น โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนี ด้ วยตัวบรรจง ให้ ครบถ้ วน ชัดเจน
วันทียนื ความจํานงการใช้สิทธิ ………………….….…………………
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ............................................................................
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูจ้ องซื>อหุ น้ ) ชือ นาย นาง นางสาว  นิ ติบุคคล ...............................................................................................................................................อายุ................................ปี เพศ …………………………………………...
วัน/เดือน/ปี เกิด (วันจดทะเบียนนิ ติบุคคล)..................................................................สัญชาติ.....................................................................................................อาชีพ...............................................................................................................................................
ทีอยูเ่ ลขที..........................................หมู่ที.............ตรอก/ซอย................................................ถนน........................................................แขวง/ตําบล........................................................................เขต/อําเภอ..................................................................................
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..............................................โทรศัพท์ (บ้าน/ทีทาํ งาน)..........................................................................โทรศัพท์มือถือ......................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี...............................................................................................................................................................................................................................ประเภทของการเสี ยภาษี  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่าย หักภาษี ณ ทีจ่าย
ข้าพเจ้ามีหุน้ สามัญเดิมตามทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน ............................................................................หุ น้ มีสิทธิจองซื>อหุ น้ สามัญเพิมทุนใหม่ จํานวน .........................................................................................หุ น้
 บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน……………………………………………………..….  บุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว
 นิ ติบุคคล สัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิ ติบุคคล…………………………………………………….…….  นิ ติบุคคล สัญชาติต่างด้าว
โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการใช้สิทธิพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิซ>ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี>
ประเภทการจองซือ
 จองซื>อน้อยกว่าสิ ทธิทีได้รับการจัดสรร
 จองซื>อตามสิ ทธิทีได้รับการจัดสรร
 จองซื>อเกินสิ ทธิทีได้รับการจัดสรร (เฉพาะส่ วนทีเพิม)

เลขทีใบต่างด้าว/หนังสื อเดินทาง…………………………………………..………………
เลขทะเบียนนิ ติบุคคล…………………………………….……….………………………

จํานวนหุ้นทีจองซือ (หุ้น)

จํานวนเงินทีชําระ (บาท)

รวมเป็ นเงินทังสิน (บาท)
พร้อมนี> ข้าพเจ้าขอส่ งเงินค่าจองซื>อหุ น้ สามัญดังกล่าวโดยการชําระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามแบบฟอร์ มทีกาํ หนด
 เงินโอน ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) เท่านั>น โดยใช้แบบฟอร์ มใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment หรื อ
 เช็ค
ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) เท่านั>น โดยใช้แบบฟอร์ มใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment เลขทีเช็ค...............................................................................................................................................
ลงวันที.............................................................ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขา............................................................................................ *** การชําระเงินต้ องผ่ านระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) เท่ านัน***
กรณี ทีชาํ ระเป็ นเช็ค สัง จ่ายในนาม “บัญชีเพือ การจองซือหุ้นสามัญเพิม ทุน ของ บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)” ลงวันทีไม่เกิน วันที 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริ ษทั ฯ จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนี ยมการชําระเงินค่าจองซื>อหุ น้ สามัญผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ให้แก่ผจู้ องซื>อ
เมือข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว ในการส่ งมอบหุ น้ สามัญเพิมทุน ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการดังต่อไปนี> (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ งเท่านั>น)
 แบบไร้ ใบหุ้น: ให้ฝากใบหุ น้ สามัญตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรนั>นไว้ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริ ษทั ...............................................................สมาชิกผูฝ้ ากเลขที..................................
นําหุ น้ เข้าฝากให้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) เพือเข้าบัญชีซ>ือขายหลักทรัพย์ชือ................................................................................................................เลขที.......................................................................................
ซึงข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั>น (ชือบัญชีซ>ือขายหลักทรัพย์ตอ้ งตรงกับชือผูจ้ องซื>อ มิฉะนั>นจะดําเนิ นการออกใบหุ น้ ในชือของผูจ้ องซื>อแทน)
 นําหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ฝากใบหุ น้ สามัญตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรนั>นไว้ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด
(“TSD”) โดยนําเข้าบัญชีของบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผูจ้ องซื>อจะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) กําหนด) กรณี
เลือกรับหุ้นเข้ าบัญชี 600 ในช่ องนี โปรดกรอกข้ อมูลใน “ข้ อมูลเพิม เติมสํ าหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATGA) (เฉพาะผู้ทีประสงค์ นําหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ สมาชิ กเลขที 600 (Issuer
Account))” ในกรณีไม่ได้ กรอกข้ อมูลด้ านล่ างตามทีกาํ หนด จะดําเนินการออกเป็ นใบหุ้นแทน และจะจัดส่ งใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชือทีอยู่ทีระบุไว้ ข้างต้ น
 แบบรับใบหุ้น:ให้ออกใบหุ น้ สามัญตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรนั>นไว้ในชือของข้าพเจ้าและจัดส่ งใบหุ น้ ให้ขา้ พเจ้าตามชือทีอยูท่ ีระบุไว้ขา้ งต้นทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการใดๆ เพือให้การจัดทําใบหุ ้น
และส่ งมอบใบหุ น้ ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทําการนับจากวันปิ ดการจองซื>อหุ น้ (บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ทีผถู้ ือหุ น้ สามัญไม่สามารถขายหุ น้ ทีได้รับจัดสรรได้ทนั วันทําการแรกของการซื>อขายหุ น้ ทีได้รับการจัดสรร)
ในกรณี ทีขา้ พเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ น้ หรื อได้รับการจัดสรรหุ น้ ไม่ครบตามจํานวนหุ น้ ทีจองซื>อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนิ นการคืนเงินค่าจองซื>อหุ น้ หรื อเงินส่ วนต่างค่าจองซื>อ (เลือกเพียง 1 ช่อง)
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร......................................................................................สาขา........................................................................เลขทีบญั ชี.................................................................................บัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
 เช็ค จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง จ่ายผูจ้ องซื>อหลักทรัพย์ตามชือทีระบุไว้ในใบจองซื>อ และจัดส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุไว้ ทั>งนี> ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องซึงเกิดขึ>น
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื>อหุ น้ สามัญเพิมทุนจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื>อหุ น้ สามัญเพิมทุนนี> แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื>อหุ น้ สามัญเพิมทุนทีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื> อที ถูกต้องเรี ยบร้ อย
พร้อมชําระค่าจองซื>อ หรื อหากเช็ค ทีสงั จ่ายแล้วนั>นไม่ผา่ นการเรี ยกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิ ทธิในการจองซื>อหุ น้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสื อข้อสนเทศการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิมทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสื อข้อสนเทศและวิธีการจองซื>อหุ น้ สามัญเพิมทุน และทีจะได้มีการแก้ไขเพิมเติมในภายหน้าอีกด้วย
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสียง ผู้จองซือควรอ่ านหนังสือข้ อสนเทศอย่ างรอบคอบก่ อนตัดสินใจจองซือ หุ้น

ลงชือ.............................................................................................................ผูจ้ องซื>อหุ น้
(..................................................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซือหุ้นสามัญเพิม ทุนของบริษทั ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (ผู้จองซือโปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด ้ วย)
วันจองซื>อ  วันที 15 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที 16 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที 17 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที 18 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที 19 มกราคม พ.ศ. 2561
เลขทีใบจองซื>อ.......................
บริ ษทั ฯ ได้รับเงินจาก ชือ นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล (ชือตามใบจอง)...............................................................................................เพือจองซื>อหุ น้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน............................................................................หุ น้ ราคาหุ น้ ละ 0.50 บาท
รวมเป็ นเงิน.............................บาท โดยชําระเป็ น เงินโอน ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์ มใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment หรื อ เช็ค ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)
โดยใช้แบบฟอร์ มใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment เลขทีเช็ค..............................................................................ลงวันที................................................ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขา...................................................................................................
โดยหากผูจ้ องซื>อได้รับการจัดสรรหุ น้ ให้ดาํ เนิ นการ:
 ให้ฝากใบหุ น้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” เลขทีสมาชิผฝู้ าก...................................................................................บัญชีซ>ือขายหลักทรัพย์เลขที........................................................................................................
 ออกหุ น้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยนําเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า
 ออกหุ น้ ในนามผูจ้ องซื>อ ภายใน 15 วันทําการนับจากวันปิ ดการจองซื>อหุ น้

เจ้าหน้าทีผรู้ ับจอง ..............................................................................................................
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ส่ วนที 1 สํ าหรับผู้ชําระเงิน / Client 's copy
วันที (Date) …………………………………….……..
สาขาผูร้ ับฝาก (Branch) ……………………………….
SERVICE CODE : 5408

สําหรับลูกค้า

ชุดแจ้งการชําระเงิน

ชือผูจ้ องซือ............................................................................................................................
ชือบัญชี : บัญชีเพือ การจองซืYอหุ้นสามัญเพิม ทุน บริษทั ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) Subscriber name
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ / Ref. 1
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) Comp. Code : E110 / Service Code : 5408
Thanachart Bank Public Company Limited.

Registration Number / Ref. 1

เลขทีบตั รประชาชน / หนังสื อเดินทาง / ใบต่างด้าว / ทะเบียนนิติบุคคล / Ref. 2
ID Card / Alien Card / Passport / Company Registration No. / Ref. 2

ธนาคาร Bank / สาขา Branch

จํานวนเงิน / Amount

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร

เงินสด / Cash
เงินโอน/Tranfer

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร/Amount in Words

เช็ค / CHEQUE
เลขทีเช็ ค (Cheque No.)
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร/Amount in Words
รวมยอดเงินเป็ นตัวเลข/Total Amount in Number

ผูร้ ับเงิน / ผูร้ ับมอบอํานาจ
รวมยอดเงินเป็ นตัวอักษร/Total Amount in Words

**กรณี ชาํ ระด้วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ดังกล่าวต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร ลงวันทีในระหว่างวันที1 5 -18 มกราคม 2560 เท่านัน และทํารายการชําระภายในเวลารับเช็คต่างธนาคารของสาขาธนาคาร
Only check or cashier’s check or bank draft that can be drawn from Bangkok branches and should be dated between 15 -18 Jan 2017 only (For cheque Payment,Please send your cheque clearing within clearing Time of Thanachart Bank PLC. )
กรุ ณานําเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได้ทีธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว ประเทศ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged
หมายเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื อหุน้ ทีแนบมาพร้อมหนังสื อแจ้งสิ ทธิการจองซื อหุน้ สามัญเพิม ทุน
Remark : Registration Number / Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

ชือผูน้ าํ ฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศัพท์ (โปรดระบุ) / Tel.................................................................................



ส่ วนที 2 สํ าหรับธนาคาร / Bank 's copy

วันที (Date) …………………………………….……..
สาขาผูร้ ับฝาก (Branch) ……………………………….
SERVICE CODE : 5408

สําหรับลูกค้า

ชุดแจ้งการชําระเงิน

ชือผูจ้ องซือ............................................................................................................................
ชือบัญชี : บัญชีเพือ การจองซืYอหุ้นสามัญเพิม ทุน บริษทั ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) Subscriber name
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ / Ref. 1
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) Comp. Code : E110 / Service Code : 5408
Thanachart Bank Public Company Limited.

Registration Number / Ref. 1

เลขทีบตั รประชาชน / หนังสื อเดินทาง / ใบต่างด้าว / ทะเบียนนิติบุคคล / Ref. 2
ID Card / Alien Card / Passport / Company Registration No. / Ref. 2

ธนาคาร Bank / สาขา Branch

จํานวนเงิน / Amount

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร

เงินสด / Cash
เงินโอน/Tranfer

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร/Amount in Words

เช็ค / CHEQUE
เลขทีเช็ ค (Cheque No.)
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร/Amount in Words
รวมยอดเงินเป็ นตัวเลข/Total Amount in Number

ผูร้ ับเงิน / ผูร้ ับมอบอํานาจ
รวมยอดเงินเป็ นตัวอักษร/Total Amount in Words

**กรณี ชาํ ระด้วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ดังกล่าวต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร ลงวันทีในระหว่างวันที1 5 -18 มกราคม 2560 เท่านัน และทํารายการชําระภายในเวลารับเช็คต่างธนาคารของสาขาธนาคาร
Only check or cashier’s check or bank draft that can be drawn from Bangkok branches and should be dated between 15 -18 Jan 2017 only (For cheque Payment,Please send your cheque clearing within clearing Time of Thanachart Bank PLC. )
กรุ ณานําเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได้ทีธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว ประเทศ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged
หมายเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื อหุน้ ทีแนบมาพร้อมหนังสื อแจ้งสิ ทธิการจองซื อหุน้ สามัญเพิม ทุน
Remark : Registration Number / Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

ชือผูน้ าํ ฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศัพท์ (โปรดระบุ) / Tel.................................................................................

หนังสื อแจ้ งสิ ทธิการจองซือหุ้นสามัญเพิม ทุน
และเอกสารการจองซือหุ้นสามัญเพิม ทุนเพือ เสนอขายแก่ ผู้ถือหุ้นเดิม
(Rights Offering)

ของ
บริษทั ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาการจองซือ
ตังแต่ วนั ที 15 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที 19 มกราคม พ.ศ. 2560
(รวม 5 วันทําการ)

ที ณศ. 085/2560
วันที 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เรื อง

แจ้งสิ ทธิการจองซื%อหุน้ สามัญเพิมทุน

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ งทีส่งมาด้วย 1. ใบรับรองสิ ทธิการจองซื%อหุน้ สามัญเพิมทุน ซึงออกโดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
2. หนังสื อแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน
3. สารสนเทศเรื องการเพิมทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน
4. ใบจองซื%อหุน้ สามัญเพิมทุน
5. ใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment
6. ข้อมูลเพิมเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATGA) (เฉพาะผูท้ ีประสงค์นาํ
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที 600 (Issuer Account)) เท่านั%น
7. หนังสื อมอบอํานาจสําหรับการจองซื%อหุน้ สามัญเพิมทุน
8. แผนทีสถานทีสําหรับการรับจองซื%อและการชําระเงินค่าจองซื%อหุน้ สามัญเพิมทุน
ตามทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั%งที 1/2560 ของบริ ษทั ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ซึงประชุมเมือวันที 18
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจํานวน 9,083,962,775 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 10,488,054,292 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่ จํานวน 1,404,091,517 หุ ้น มูลค่าทีตรา
ไว้ หุน้ ละ 1.00 บาท เพือจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน 694,713,412 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) กําหนดราคาเสนอขายทีราคา 0.50 บาท ต่อหุ ้น และมีสัดส่ วนการ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนในอัตรา 10 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่ โดยเศษของหุ ้นให้ปัดทิ%ง, เพือจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน
จํานวนไม่เกิน 694,713,412 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื% อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั รุ่ นที 3 (NUSA-W3) ทีจะออกให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ทีใช้สิทธิ จองซื% อหุ ้นสามัญเพิมทุนทีเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
เดิมของบริ ษทั ฯ ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญใหม่ ต่อ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หุ้น
ละ 1.00 บาท และเพือจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 2,219,319 หุน้ เพือรองรับการปรับสิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การซื% อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที 2 (NUSA-W2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน จํานวน 3,866,838 หุ ้น เพือรองรับการปรับสิ ทธิ ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ การซื% อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ (NUSA-WA) และจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 8,578,536 หุ ้น เพือรองรับการปรับสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การซื% อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ (NUSA-WB) จากการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การซื% อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
(NUSA-W3) รวมหุน้ รองรับการปรับสิ ทธิ จํานวน 14,664,693 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
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ทั%งนี% ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มมีสิทธิ จองซื% อหุ ้นใหม่เกิ นสิ ทธิ ของตนตามอัตราที กําหนดไว้ได้ ในกรณี ทีมีหุ้นเหลื อจากการ
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในรอบแรกแล้ว จะจัดสรรหุ ้นทีเหลือแก่ผูถ้ ือหุ ้นทีได้จองซื% อหุ ้นสามัญเกินกว่าสิ ทธิ (Oversubscription) แต่
ละรายตามสัดส่ วนการถือหุ ้นสามัญเดิมของผูถ้ ือหุ ้นทีได้จองซื% อหุ ้นสามัญเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละราย โดยการจัดสรรหุ ้นดังกล่าวให้
ดําเนินการไปจนกระทังไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร หรื อจนกว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดประสงค์จะซื%อหุน้
ในกรณี ทีมีหุ้นสามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมในครั%งนี% ให้อยูใ่ นอํานาจของคณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที บริ หาร และ/หรื อ บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะ
กรรมการบริ หารมอบหมายเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ เพือจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด
บริ ษทั ฯ จึ งเรี ยนมาเพือแจ้งสิ ทธิ ของท่ านผูถ้ ือหุ ้นในการจองซื% อหุ ้นสามัญเพิมทุ น ซึ งมี จาํ นวนตามที ระบุ ใน
ใบรับรองสิ ทธิการจองซื%อหุน้ สามัญเพิมทุน ซึงออกโดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (รายละเอี ยดปรากฏ
ตามสิ งที ส่งมาด้ วย 1) โดยรายละเอียดเกี ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ การจองซื% อ การชําระเงินจองซื% อหุ ้น
สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ตามทีระบุในหนังสื อแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน (รายละเอียดปรากฏตามสิ งที ส่งมาด้ วย 2)
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เทพเจริ ญ)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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สิงทีส ่ งมาด้ วย 2
หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม ทุน
รายละเอียดการจัดจําหน่ ายหุ้นสามัญเพิม ทุนของบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ฯ")
ชือและสถานทีต *งั ผู้เสนอขาย

เลขที 2922/209 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั*น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
www.nusasiri.com

หลักทรัพย์ ทเี สนอขาย

หุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ

จํานวนหุ้นทีเ สนอขาย

จํานวนไม่เกิน 694,713,412 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตาม
สัดส่ วนการถือหุน้ (Right Offering)

อัตราส่ วนการจัดสรร

สัดส่ วนการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนในอัตรา 10 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ โดยเศษของ
หุน้ ให้ปัดทิ*ง

มูลค่ าทีต ราไว้
ราคาเสนอขายหุ้น
ระยะเวลาจองซื*อ
สถานทีร ับชําระเงินค่ าหุ้น

รายละเอียดอืน ๆ

หุน้ ละ 1 บาท
0.50 บาท
ในช่วงวันที 15-19 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวม 5 วันทําการ)

ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
(1) ผูท้ ีประสงค์จะจองซื* อหุ ้นเพิมทุนเกินสิ ทธิ จะต้องแจ้งความจํานงในการจองซื* อหุ ้น
เพิมทุนเกินสิ ทธิตามใบจองซื*อ ในคราวเดียวกับการจองซื* อหุ ้น พร้อมชําระเงินค่าจองซื* อ
หุน้ เพิมทุนด้วย
(2) ผูถ้ ือหุน้ ทีจองซื*อจะได้รับหลักฐานการรับจองซื*อหุน้ ทีลงชือรับจากเจ้าหน้าทีผูร้ ับจอง
ซื*อหุน้ เพือเป็ นหลักฐานในการรับจองซื*อหุน้
(3) กรณี จาํ นวนหุ ้นที ระบุไว้ในใบจองซื* อไม่ตรงกับจํานวนเงิ นทีบริ ษทั ฯ ได้รับชําระ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะถื อตามจํานวนเงิ นที ได้รับชําระจากการจองซื* อเป็ นหลัก
(4) ผูถ้ ือหุน้ ทียนื ความจํานงในการจองซื*อหุน้ และได้ชาํ ระเงินค่าจองซื* อแล้ว จะขอยกเลิก
การจองซื*อหุน้ และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั*งนี* บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจองซื*อของผูถ้ ือหุ ้น
ทีดาํ เนินการกรอกข้อมูลสําคัญไม่ครบถ้วนตามทีบริ ษทั ฯ กําหนดไว้

หน้า 3

สิงทีส ่ งมาด้ วย 2
วิธีปฏิบัตใิ นการจองซื*อหุ้นสามัญเพิม ทุนของบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
เสนอขายให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น
1. กําหนดระยะเวลาจองซื*อและการชําระเงินค่ าจองซื*อหุ้นสามัญเพิม ทุน
ตั*งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที 19 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวม 5 วันทําการ)
2. สถานทีต ดิ ต่ อจองซื*อหุ้นสามัญเพิม ทุน
ผูจ้ องซื*อหรื อผูร้ ับมอบอํานาจสามารถยืนเอกสารประกอบการจองซื* อและชําระค่าจองซื* อหุ ้นสามัญเพิมทุนได้ทีที
ทําการสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)
เลขที 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั*น 13 (12 เอ)
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร. 0 2030 1399 ต่อ 117, 650, 653 หรื อ 654 โทรสาร. 0 2030 1398
ทั*งนี* ขอสงวนสิ ทธิทีจะอนุญาตให้ทาํ การจองซื*อด้วยวิธีการอืนได้ตามความเหมาะสม และตัดสิ ทธิการจองซื*อ หาก
ไม่ได้รับเอกสารการจองซื*อหุน้ ตามกําหนดระยะเวลาจองซื*อและการชําระเงินค่าจองซื*อหุน้ สามัญเพิมทุน
3. วิธีการจองซื*อและการชําระเงินค่ าจองซื*อหุ้นสามัญเพิม ทุน
ผูถ้ ือหุน้ เดิมทีมีสิทธิ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นสามารถจองซื* อและชําระค่าจองซื* อได้ต* งั แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ของวันที 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที 19 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวม 5 วันทําการ)
โดยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา (แบบฟอร์ มใบชําระเงิ น
ผ่ านระบบ Bill Payment ปรากฏตามสิ# งที# ส่งมาด้ วย 5) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ 10 หลัก (Ref.1)
ตามทีปรากฏในใบรับรองสิ ทธิการจองซื*อหุ ้นสามัญเพิมทุน ซึ งออกโดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ
ระบุเลขทีบตั รประจําตัวประชาชนให้ครบทั*ง 13 หลัก (Ref.2) ของผูจ้ องซื* อ พร้อมชําระเงินค่าจองซื* อหุ ้นเพิมทุนผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
หมายเหตุ: (1) ผูจ้ องซื* อหุ ้นเพิมทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต
จํากัด (มหาชน)
(2) ผูจ้ องซื*อสามารถชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ได้เพียงช่องทางเดียว
(3) ผูจ้ องซื* อหรื อผูร้ ับมอบอํานาจที ชาํ ระเงิ นค่าจองซื* อผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จํากัด
(มหาชน) แล้ว ต้องนําหลักฐานการชําระเงิน และเอกสารการจองซื*อยืน ณ สถานทีติดต่อจองซื*อหุน้ สามัญเพิมทุน ตามทีระบุไว้ใน
ข้อที 2
(4) กรณี ผถู ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะจองซื*อหุน้ สามัญเพิมทุนเกินสิ ทธิ
ผูจ้ องซื*อจะต้องแสดงความจํานงในการจองซื* อหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสิ ทธิ ของตนให้ครบจํานวนก่อน จึงจะมี
สิ ทธิจองซื*อหุน้ สามัญเพิมทุนเกินสิ ทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื*อหุน้ สามัญเพิมทุน” (ใบจองซื .อหุ้นสามัญ
เพิ#มทุน ปรากฏตามสิ# งที# ส่งมาด้ วย 4) ให้ครบถ้วนชัดเจน และจะต้องทําการจองซื* อและชําระค่าจองซื* อหุ ้นสามัญเพิมทุนครั*งเดียว
เต็มจํานวนทีจองซื*อ ทั*งในส่วนทีจองซื*อตามสิ ทธิทีได้รับ และในส่วนทีประสงค์จะจองซื*อเกินกว่าสิ ทธิทีได้รับ
หน้า 4

สิงทีส ่ งมาด้ วย 2
โดยหากมีหุ้นสามัญเพิมทุนเหลือจากการจองซื* อตามสิ ทธิ ผูถ้ ือหุ ้นที มีการจองซื* อเกิ นสิ ทธิ จึงจะได้รับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนทีจองซื*อเกินสิ ทธิต่อไป (โปรดดูรายละเอียด “เงื#อนไขในการจองซื .อ” ในหั วข้ อที# 5 ประกอบ)
ทั*งนี* บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนเกินสิ ทธิให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นทีปฏิบตั ิตามวิธีการจองซื* อหุ ้น
สามัญเพิมทุนฉบับนี*เท่านั*น
(5) ในกรณี ทีผถู ้ ือหุน้ ได้รับใบรับรองสิ ทธิการจองซื*อหุน้ สามัญเพิมทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื* อตามจํานวนเลขทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นทีได้รับตามใบรับรองสิ ทธิ
การจองซื* อหุ ้นสามัญเพิมทุ น ซึ งออกโดยบริ ษทั ศู นย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด (ปรากฏตามสิ# งที# ส่งมาด้ วย 1)
กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื*อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เท่านั*น
4. เอกสารประกอบการจองซื*อ
4.1 ใบจองซื* อหุ ้นสามัญเพิมทุนที กรอกข้อมูลและลงลายมือชื อครบถ้วน บริ ษทั ฯ จะทําการจัดส่ งใบจองซื* อหุ ้น
สามัญเพิมทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายตามกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ ้นที มีสิทธิ ในการจองซื* อหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
(Record Date) ณ วันที 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผูถ้ ือหุ ้นสามารถดาวน์โหลดใบจองซื* อหุ ้นสามัญเพิมทุนได้ทีเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ (www.nusasiri.com)
4.2 ใบรับรองสิ ทธิ การจองซื* อหุ ้นสามัญเพิมทุน ซึ งออกโดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
(ปรากฏตามสิ# งที# ส่งมาด้ วย 1) จะระบุจาํ นวนหุน้ ทีผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายมีสิทธิได้รับจัดสรร
4.3 หลักฐานการชําระเงินค่าจองซื*อผ่านระบบ Bill Payment ทีเคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เท่านั*น
4.4 เอกสารประกอบการแสดงตน
(1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารทีออกโดยหน่วยงานราชการ ทียงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(2) บุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ
สําเนาใบต่างด้าวหรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) นิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลทีออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื* อพร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลนั*น และประทับตราสําคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(4) นิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ
สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงการจัดตั*งนิ ติบุคคล ฉบับล่าสุ ดที ออกไม่เกิ น 3 เดื อน นับจากวันที คดั สําเนา
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคลนั*น และประทับตราสําคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สําเนาใบต่างด้าว หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง
4.5 หนังสื อมอบอํานาจ : ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณี ทีมอบหมายให้ผูร้ ับมอบอํานาจมากระทําการแทน)
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจ้ องซื*อและผูร้ ับมอบอํานาจ ซึงลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
4.6 ข้อมูลเพิมเติมสําหรับการดําเนิ นการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATGA) (เฉพาะผูท้ ีประสงค์นาํ
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที 600 (Issuer Account)) (ปรากฏตามสิ# งที# ส่งมาด้ วย 6)
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ในกรณี ทีผูจ้ องซื* อประสงค์ทีจะฝากหุ ้นสามัญเพิมทุนในบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600
จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื* อ “ข้อมูลเพิมเติมสําหรับการดําเนิ นการตาม Foreign Account Tax Compliance
(FATCA) (สําหรับผูท้ ีประสงค์นาํ หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที 600 (Issuer Account))” พร้อมลง
นามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพือนําส่งให้แก่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ทั*งนี* หากผูจ้ องซื* อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื* อตามทีกล่าวข้างต้นหรื อส่ งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิทีจะถือว่าผูจ้ องซื*อไม่ประสงค์ทีจะใช้สิทธิจองซื*อหุน้ สามัญเพิมทุนในครั*งนี*
นอกจากนี* บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิทีจะไม่จดั ส่งเอกสารเกียวกับการเสนอ ขายหุน้ สามัญเพิมทุนและการจัดสรร
หุ ้นให้แก่ ผูจ้ องซื* อรายใด หากการกระทําดังกล่าวทําให้หรื ออาจเป็ นผลให้เป็ นการ กระทําการขัดต่อกฎหมาย หรื อระเบี ยบ
ข้อบังคับของต่างประเทศ หรื อจะเป็ นผลให้ตอ้ งดําเนินการใดๆ เพิมเติมไปจากทีตอ้ งดําเนินการตามกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
5. เงือ นไขในการจองซื*อ
5.1 กรณี จองซื*อหุน้ สามัญเพิมทุนตามสิ ทธิหรื อตํากว่าสิ ทธิทีได้รับการจัดสรร
ผูถ้ ือหุ ้นที แจ้งความประสงค์จองซื* อหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสิ ทธิ หรื อ ตํากว่าสิ ทธิ ทีได้รับจัดสรรจะได้รับการ
จัดสรรทั*งจํานวน
5.2 กรณี จองซื*อหุน้ สามัญเพิมทุนเกินจากสิ ทธิทีได้รับการจัดสรร
โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมมีสิทธิ จองซื* อหุ ้นใหม่เกินสิ ทธิ ของตนตามอัตราทีกาํ หนดไว้ได้ ในกรณี ทีมีหุ้นเหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในรอบแรกแล้ว ให้จดั สรรหุ ้นทีเหลือแก่ผูถ้ ือหุ ้นทีได้จองซื* อหุ ้นสามัญเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายตามสัดส่ วน
การถื อหุ ้นสามัญเดิ มของผูถ้ ื อหุ ้นที ได้จ องซื* อหุ ้นสามัญเกิ นกว่า สิ ทธิ แต่ละราย โดยการจัดสรรหุ ้นดังกล่าวให้ดาํ เนิ นการไป
จนกระทัง ไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร หรื อจนกว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดประสงค์จะซื*อหุน้
ทั*ง นี* ในกรณี ที มี หุ้น สามัญ เพิ มทุ น เหลื อ จากการจัด สรรให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ในครั* งนี* ให้อ ยู่ใ นอํา นาจของ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที บริ หาร และ/หรื อ บุคคลที คณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมายเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ เพือจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด
5.3 กรณี ทีมีหุน้ เหลือจากการใช้สิทธิจองซื*อหุน้ เพิมทุนของผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ รวมทั*ง
จองเกิ นสิ ทธิ และเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัดแล้วในครั*งนี* บริ ษทั ฯ จะขออนุ มตั ิ การลดทุ นจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
5.4 ผูถ้ ือหุน้ ทีจองซื*อและชําระเงินค่าจองซื*อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื*อ
5.5 ในการชําระเงินค่าจองซื* อหุ ้นสามัญเพิมทุน ผูถ้ ือหุ ้นควรตรวจสอบวิธีการชําระเงินค่าจองซื* อ และดําเนิ นการ
ให้เป็ นไป ตามเงื อ นไขและวิธี การที ก ําหนด หากผูถ้ ื อหุ ้น มิ ไ ด้ป ฏิ บัติ ตามวิธี การชํา ระเงิ น ค่า จองซื* อ หุ ้นสามัญ เพิ มทุ น และ
ดําเนินการ ให้เป็ นไปตามเงือนไข และวิธีการทีกาํ หนดเพือให้สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื* อได้ทนั ตามกําหนดระยะเวลาจองซื* อ
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ จะถือว่าผูถ้ ือหุ ้นสละสิ ทธิ ในการจองซื* อหุ ้นสามัญเพิมทุน ดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่จดั สรรหุ ้น
สามัญเพิมทุน ดังกล่าวต่อไป
5.6 การคืนเงินค่าจองซื*อหุน้ หรื อการคืนเช็คค่าจองซื*อหุน้
ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ ทีจองซื*อหุน้ เกินสิ ทธิ และไม่ได้รับการจัดสรรหุ ้นเนื องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมือเทียบกับ
จํานวนหุ ้นที ผูถ้ ือหุ ้นจองเกินสิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะคืนเงินค่าจองซื* อหลักทรัพย์ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นทีจองซื* อหุ ้นเกินสิ ทธิ และไม่ได้รับการ
จัดสรรหุ ้นเนื องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมือเทียบกับจํานวนหุ ้นทีผูถ้ ือหุ ้นจองเกินสิ ทธิ ในส่ วนทีไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มี
ดอกเบี*ยหรื อค่าเสี ยหายใดๆ โดยสามารถเลือกวิธีการโอนเงินค่าจองซื* อหุ ้นคืนในใบจองซื* อหุ ้นได้ 2 วิธีคือโอนเข้าบัญชีธนาคาร
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ประเภทออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันของผูถ้ ือหุ ้น หรื อโดยการจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายผูจ้ องซื* อหลักทรัพย์ตามชือที
ระบุไว้ในใบจองซื* อ โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ* นสุ ด
ระยะเวลาการจองซื*อหุน้
ทั*งนี* กรณี ทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองให้แก่ผจู ้ องซื*อหลักทรัพย์ได้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะต้อง
ชําระดอกเบี*ยให้แก่ผจู ้ องซื*อหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื* อหลักทรัพย์ทีไม่ได้รับการ
จัดสรร นับจากวันทีพน้ กําหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันทีผูจ้ องซื* อหลักทรัพย์ได้รับคืนเงิ นค่าจองซื* อหลักทรัพย์แล้ว
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื*อหลักทรัพย์ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุในทะเบียนผู ้
ถือหุ ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูจ้ องซื* อได้รับคืนเงิ นค่าจองซื* อแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื* อจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องดอกเบี*ยหรื อ
ค่าเสี ยหายใดๆ จากบริ ษทั ฯ อีกต่อไป
5.7 วิธีการส่งมอบหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผจู ้ องซื*อ
ผูจ้ องซื*อสามารถเลือกให้บริ ษทั ฯ ดําเนินการในกรณี ใดกรณี หนึง ดังต่อไปนี*
(1) ในกรณี ทีผูจ้ องซื* อประสงค์จะขอรับใบหุ ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ ้นในนามของผูจ้ องซื* อนายทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดําเนินการส่งมอบใบหุน้ ตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรให้แก่ผไู ้ ด้รับการจัดสรรหุน้ ทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ ตามชือและทีอยูท่ ีระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื* อหุ ้น ใน
กรณี น* ี ผูจ้ องซื*อจะไม่สามารถขายหุน้ ทีได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุน้ ซึงอาจจะได้รับภายหลังจาก
ทีหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าทําการซื*อขายในตลาดหลักทรัพย์
(2) ในกรณี ทีผูจ้ องซื* อไม่ประสงค์จ ะขอรั บใบหุ ้น แต่ประสงค์จะใช้บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
แต่ผูจ้ องซื* อหุ ้นไม่มีบญ
ั ชีซ*ื อขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผูจ้ องซื* อหุ ้นประสงค์ทีจะฝากหุ ้นไว้ในบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที 600 กรณี น* ี บริ ษทั จะดําเนินการนําหุน้ ทีได้รับจัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุ ้นตามจํานวนทีผูจ้ องซื* อทีได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 และ
ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู ้ องซื*อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื*อหุน้ เมือผูท้ ีได้รับการจัดสรรหุ ้นต้องการขายหุ ้น ผูท้ ี
ได้รับจัดสรรหุน้ จะต้องถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ทวั ไป ซึ งอาจจะมีค่าธรรมเนี ยม
ในการดําเนินการตามทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ /หรื อ บริ ษทั หลักทรัพย์น* นั ๆ กําหนด ดังนั*นในกรณี น* ี ผูท้ ีได้รับการจัดสรรหุ ้น
จะสามารถขายหุน้ ทีได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีทีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุน้ ของบริ ษทั ฯ ทําการซื* อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์ และผูท้ ีได้รับจัดสรรหุน้ ได้ดาํ เนินการถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
(3) ในกรณี ทีผจู ้ องซื*อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย
ผูจ้ องซื*อหุน้ ประสงค์ทีจะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 กรณี น* ี นายทะเบียนของบริ ษทั ฯ คือ ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะดําเนิ นการออกใบหุ ้นสามัญตามจํานวนทีผจู ้ องซื* อได้รับการจัดสรรในชือของ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุ ้นสามัญทีบริ ษทั หลักทรัพย์น* นั ฝากหุ ้น
สามัญอยู่ ในขณะเดี ยวกัน บริ ษทั หลักทรัพย์น* นั จะบันทึ กยอดบัญชี จาํ นวนหุ ้นสามัญที ผูจ้ องซื* อที ได้รับการจัดสรรฝากไว้และ
ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู ้ องซื*อทีได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทําการนับจากวันปิ ดจองซื* อหุ ้น ในกรณี น* ี ผูท้ ีได้รับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุน้ สามัญทีได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีทีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ทําการ
ซื*อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ทีผูจ้ องซื* อเลือกให้บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการตามข้อ 5.7 (3) ชือผูจ้ องซื* อในใบจองซื* อจะต้องตรงกับชือ
เจ้าของบัญชี ซ*ื อขายหลักทรัพย์ทีผูจ้ องซื* อประสงค์ทีจะฝากหุ ้นไว้ในบัญชี ของบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านั*น มิฉะนั*นแล้ว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิทีจะดําเนินการออกใบหุน้ ให้แก่ผจู ้ องซื*อตามข้อ 5.7 (1) แทน และโปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ ทีจะส่ งหุ ้นไป
ให้ถูกต้องครบถ้วน หากระบุผิดหุน้ จะถูกส่งไปทีอืน ซึงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุน้ คืนหรื ออาจสู ญหาย
หน้า 7

สิงทีส ่ งมาด้ วย 2
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการปรับเปลียนวิธีการชําระเงินค่าหุ ้นเพิมทุน เงือนไขในการจองซื* อ หรื อข้อมูลใดๆ
ที เกี ยวข้องกับวิธีการจองซื* อหุ ้นสามัญเพิมทุ น ตามความเหมาะสม ในกรณี ทีเกิ ด ปั ญหา อุปสรรค หรื อข้อจํากัดในการดําเนิ นงาน
ทั*งนี* เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื*อหุน้ สามัญเพิมทุนของ บริ ษทั ฯ ดังกล่าว
6. รายละเอียดอืน ใดทีจ าํ เป็ นสําหรับผู้ถือหุ้น เพือ ใช้ ประกอลการตัดสินใจในการซื*อหุ้นสามัญเพิม ทุนในครั*งนี*
การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ มทุ นของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ งสําคัญมาก ซึ งเงิ นที ได้รั บจากการเพิมทุ นครั* งนี* บริ ษทั ฯ จะ
นํามาใช้เพือเป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนและเพือเป็ นเงิ นทุ นในการขยายตัวเข้าสู่ ธุรกิ จด้านสุ ขภาพ (wellness) ซึ งต้อง มีความพร้อม
ทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางด้านการเงินทีจะขยายโครงการต่าง ๆ ทีมีศกั ยภาพ เพือรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ ใน
อนาคตทั*งในและต่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกําไรต่อบริ ษทั ฯ ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิมให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ
ทั*งนี* บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการยืนคําขอจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์ภายใน 14 วัน นับจากวัน
สิ* นสุ ดการจองซื* อหุ ้นสามัญเพิมทุน และจะดําเนิ นการยืนคําขอเพือนําหุ ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวทั*งหมดเข้าเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยต่อไป
7. ข้ อมูลสําคัญอืน ๆ
(1) ผูท้ ีประสงค์จะจองซื*อหุน้ เพิมทุนเกินสิ ทธิ จะต้องแจ้งความจํานงในการจองซื* อหุ ้นเพิมทุนเกินสิ ทธิ ตามใบจอง
ซื*อในคราวเดียวกับการจองซื*อหุน้ พร้อมชําระเงินค่าจองซื*อหุน้ เพิมทุนด้วย
(2) ผูถ้ ือหุน้ ทีจองซื*อจะได้รับหลักฐานการรับจองซื*อหุ ้นทีลงชือรับจากเจ้าหน้าทีผูร้ ับจองซื* อหุ ้นเพือเป็ นหลักฐาน
ในการรับจองซื*อหุน้
(3) กรณี จาํ นวนหุ ้นทีระบุไว้ในใบจองซื* อไม่ตรงกับจํานวนเงินทีบริ ษทั ฯ ได้รับชําระ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะ
ถือตามจํานวนเงินทีได้รับชําระจากการจองซื*อเป็ นหลัก
(4) ผูถ้ ือหุน้ ทียนื ความจํานงในการจองซื*อหุน้ และได้ชาํ ระเงินค่าจองซื*อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื* อหุ ้นและขอรับ
เงินคืนไม่ได้ ทั*งนี* บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจองซื*อของผูถ้ ือหุน้ ทีดาํ เนินการกรอกข้อมูลสําคัญไม่ครบถ้วนตามทีบริ ษทั ฯ กําหนด
ไว้
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สารสนเทศเรืองการเพิม ทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม ทุนของบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที 1
ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม ทุน
1. วันเดือน ปี และครั.งทีข องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นทีม มี ติอนุมตั ใิ ห้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิม ทุน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที10/2560 เมือวันที 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น: ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2560 เมือวันที 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2. การเพิม ทุน
ที ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ครั งที 10/2560 ของบริ ษ ัท ณุ ศ าศิ ริ จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษั ทฯ”) เมื อ วัน ที 6
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 1/2560 ซึ งประชุมเมือวันที 18 ธันวาคม พ.ศ.
2560 เพือพิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจํานวน 9,083,962,775 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จํานวน 10,488,054,292 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่ จํานวน 1,404,091,517 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท
ทังนี เพือเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) จํานวนไม่เกิน 694,713,412
หุ ้น, เพือรองรับการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที 3 (NUSA-W3) จํานวนไม่เกิ น694,713,412 หุ ้น ที
บริ ษทั ฯ จะออกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ทีจองซือ และได้รับจัดสรรหุน้ เพิมทุนทีออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน
การถือหุ ้น (Rights Offering) และเพือรองรั บการปรับสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ จากการออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ (NUSA-W3) รวมหุ ้นรองรับปรับสิ ทธิ จํานวน 14,664,693 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท รวมหุน้ สามัญเพิมทุนใหม่ จํานวน 1,404,091,517 หุน้
โดยรายละเอียดของการเพิมทุนเพือเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering)
มีดงั นี
3. การจัดสรรหุ้นเพิม ทุน
บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิ น 694,713,412 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือเสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยรายละเอียดของการจัดสรรหุน้ เพิมทุน มีดงั นี
3.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม ทุน
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
จัดสรรให้ แก่
ไม่เกิน 694,713,412 หุน้
จํานวนหุ้น
อัตราส่ วนการจัดสรร

10 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญเพิมทุน ( ผูถ้ ือหุ ้นเดิมสามารถจองซื อหุ ้นสามัญเพิม
ทุนเกินกว่าสิ ทธิได้โดยจะจองซื อเกินสิ ทธิ ได้เมือมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือ
หุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ทีได้จองซือตามสิ ทธิครบถ้วนทังหมดแล้วเท่านัน)

0.50 บาท ต่อหุน้
ราคาเสนอขาย
วันที 15 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที 19 มกราคม พ.ศ. 2560 (รวม 5 วันทําการ)
วัน เวลา จองซื.อและชําระค่ าหุ้น
การดําเนินการในกรณีทมี เี ศษของหุ้น โดยให้ปัดเศษของหุน้ ดังกล่าวทิง
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3.2 วิธีการจัดสรรหุ้นเพิม ทุน
การจองซื.อตามสิทธิหรือน้ อยกว่ าสิทธิทไี ด้ รับจัดสรร

การจองซื.อเกินสิทธิทไี ด้ รับจัดสรร

ผูถ้ ือหุ ้นที แจ้งความประสงค์จองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสิ ทธิ หรื อ
น้อยกว่าสิ ทธิ ทีได้รับจัดสรรจะได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนทัง
จํานวนทีจองซือ
ผูถ้ ือหุ ้นที มีการจองซื อเกิ นสิ ทธิ น ันจะต้องแสดงความ จํานงในการ
จองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนเกิ นสิ ทธิ ในใบจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนใน
คราวเดี ยวกันกับการจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสิ ทธิ โดยกรณี ทีมี
หุน้ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจองซือตามสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ ทีมีการจองซื อ
เกินสิ ทธิจะได้รับการจัดสรรหุ ้น สามัญเพิมทุนทีจองซื อเกินสิ ทธิ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี
(1) กรณี มีหุ้นสามัญเพิมทุนเหลือมากกว่าจํานวนความต้องการของผู ้
ถือหุน้ ทีจองซือเกินสิ ทธิท งั หมดรวมกัน บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิมทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ทีแสดงความ
จํานง ในการจองซื อหุ ้นเกิ นกว่าสิ ทธิ ของตนและชําระค่าจองซื อหุ ้น
สามัญเพิมทุนดังกล่าวทังหมดทุกรายตามจํานวนที แสดงความจํานง
ขอจองซือเกินกว่าสิ ทธิของตน
(2) กรณี มีหุ้นสามัญเพิมทุนเหลือน้อยกว่าจํานวนความต้องการของผู ้
ถือหุ ้นที จองซื อเกินสิ ทธิ ท งั หมดรวม กัน ผูถ้ ือหุ ้นทีจองซื อหุ ้นสามัญ
เพิมทุนเกิ นว่าสิ ทธิ แต่ละรายจะได้รับการจัดสรรตามสัดส่ วนการถือ
หุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ ทีจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนเกินกว่าสิ ทธิรายนันๆ
ทังนี การจัดสรรหุ ้นดังกล่าวให้ดาํ เนิ นการไปจดกระทัง ไม่มีหุ้นเหลือ
จากการจัดสรร หรื อจนกว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดประสงค์จะซือหุน้

กรณีห้ ุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม

ให้อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการ
บริ ห าร และ/หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที บ ริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมายเป็ นผูม้ ี
อํานาจ เพือจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด

หมายเหตุ: กรณี ทีมีห้ ุนเหลือจากการใช้ สิทธิ จองซื อหุ้นเพิมทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น รวมทังจองเกิน
สิ ทธิ และเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจํากัดแล้ วในครั งนี  บริ ษัทฯ จะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบี ยนของ
บริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ต่ อไป
ทังนี
  เพือให้การดําเนินการเกียวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวเป็ นไปด้วยความสะดวกเรี ยบร้อย จึงมอบ
อํา นาจให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที บ ริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย มีอาํ นาจพิจารณา กําหนด และ/หรื อ แก้ไขเปลียนแปลงรายละเอียด
อืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน (Right Offering) ตามข้อ 1) ซึ งจะต้องอยูภ่ ายใต้
ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และกฎหมายทีเกียวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง (1) การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนเป็ นครังเดียวหรื อ
เป็ นครังๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน การกําหนดราคาเสนอขาย (สําหรับการจัดสรรหุ ้นตามข้อ 1) วัน
กําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ เดิมทีมีสิทธิจองซือและได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน (Record Date) การชําระหุน้ รวมถึงเงือนไข
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และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว (2) การแต่งตังทีปรึ กษาทางการเงินเข้าเจรจา ทําความตกลง
และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว รวมทังดําเนิ นการต่างๆ อันเกียวเนื อง
กับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุ นดังกล่าว และ (3) ลงนามในคําขออนุ ญาตต่างๆ คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที จาํ เป็ นที
เกียวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุน รวมถึงการจัดการและการยืนคําขออนุญาตต่างๆ คําขอผ่อนผันต่างๆ และ
หลักฐานที จาํ เป็ นที เกี ยวข้องต่อหน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานที เกี ยวข้อง และการนําหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอาํ นาจในการดําเนิ นการอืนใดอันจําเป็ นและสมควรเกียวกับการจัดสรรหุ ้นเพิมทุนดังกล่าว
ข้างต้น
4. การกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีม สี ิทธิได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม ทุน (Record Date)
ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2560 เมือวันที 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติกาํ หนดให้วนั ที 26 ธันวาคม พ.ศ.
2560 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิในการจองซือหุน้ เพิมทุน (Record Date)
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิม ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ พิม
(1) เพือใช้ในการลงทุนในบริ ษทั พานาซี เมดิคอล ฮ่องกง จํากัด ซึงดําเนินกิจการด้านสุขภาพทีประเทศจีน
(2) เพือรองรับการขยายธุ รกิ จด้านสุ ขภาพ (wellness) ของบริ ษทั ฯ ในอนาคต ทังในประเทศและต่างประเทศที
ฮ่องกง, ประเทศจีน และประเทศอืนๆ ต่อไปในอนาคต
(3) เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
6. ประโยชน์ ทบี ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิม ทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม ทุน
การเพิมทุนและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ งสําคัญมาก เพือเป็ นเงิ นทุนในการขยายตัวเข้าสู่
ธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ซึงต้องมีความพร้อมทางด้านเงินทุน และสภาพคล่องทางด้านการเงินทีจะขยายโครงการต่างๆ ทีมี
ศักยภาพเพือรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคตทังในและต่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ และกําไรต่อบริ ษทั ฯ
ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
7. ประโยชน์ ทผี ู้ถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม ทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม ทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตาํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
สํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว อาจมีการเปลียนแปลงได้ข ึนอยูก่ บั แผนการดําเนิ นงาน การลงทุน
สภาพคล่อง และความจําเป็ นต่างๆ ของบริ ษทั ในอนาคต โดยให้อาํ นาจคณะกรรมการบริ ษทั ในการพิจารณาความเหมาะสม
เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้
7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดําเนินงาน
ในกรณี ทีบริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงิ นปั นผล ผูจ้ องซื อหุ ้นเพิมทุนครังนี จะมีสิทธิ รับเงิ นปั นผลจากการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ นับตังแต่วนั ทีผจู ้ องซือหุน้ เพิมทุนได้รับการจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ แล้ว
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8. รายละเอียดอืน ใดทีจ าํ เป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือ ใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิม ทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม ทุน
ผลกระทบ
(1) ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
กรณีที 1 ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุ นที ออกและเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นเดิ ม
(Right Offering) ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ จะเท่ากับศูนย์ ซึงจะไม่เกินผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้
กรณีที 2 ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายไม่ใช้สิทธิlท งั หมดในการจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนทีออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นตาม
สัดส่วนการถือหุน้ เดิม (Right Offering) ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ จะเท่ากับศูนย์ ซึงจะไม่เกินผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้
(2) ผลกระทบด้ านราคา (Price Dilution)
ผลกระทบด้ านราคา = (ราคาตลาด - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาด
โดยที
ราคาตลาด
= ราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ ย้อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครังที 10/2560 เมือวันที 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(ระหว่างวันที 25 ตุลาคม ถึง วันที 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จํานวนหุน้ ทีชาํ ระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้ สามัญแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม x
จํานวนหุน้ ทีเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม) / (จํานวนหุน้ ทีชาํ ระแล้ว + จํานวนหุน้
ทีเพิมทุนเสนอขายให้ผถู ้ ือหุน้ เดิม)
= (0.51 x 6,947,134,128) + (0.50 x 694,713,412) / (6,947,134,128+ 694,713,412)
= 0.5091 บาทต่อหุน้
= -0.18%
(3) ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกําไร (Earning per share Dilution)
บริ ษทั ฯ ไม่มีผลกําไรจากการดําเนินงาน จึงยังไม่สามารถคํานวณได้
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ส่ วนที 2
ข้ อมูลเบือ. งต้นของ บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)
1. ชือและสถานทีต .งั ของบริษัทจดทะเบียน
ชือ:
บริ ษทั ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)
สถานทีต งั : เลขที 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
เว็บไซต์: www.nusasiri.com
2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
2.1 ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้ก่อตังขึนในปี พ.ศ. 2503 โดยใช้ชือว่า บริ ษทั ไทยเกรี ยงกรุ๊ ป จํากัด
โดยมี เพือดําเนิ นธุ รกิ จเกี ยวกับสิ งทอ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 หุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ได้เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนในปี พ.ศ. 2537 และเปลียนชือเป็ น บริ ษทั
ไทยเกรี ยงกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ตลาดสิ งทอและสภาวะเศรษฐกิ จซบเซาทําให้บริ ษทั ฯ ประสบกับภาวะ
ขาดทุนอย่างต่อเนือง ทางผูบ้ ริ หารจึงได้มองหาทางแก้ไขเพือทีนาํ พาบริ ษทั ฯ กลับมามีกาํ ไรอีกครัง จนในปี พ.ศ. 2549 บริ ษทั ฯ ได้
เริ มช่องทางในการดําเนิ นธุ รกิ จอืน โดยเริ มเป็ นนายหน้าขายห้องชุดและมีรายได้จากธุรกิ จนายหน้าซื อ ขายคอนโดมิเนี ยม และ
ดําเนินการแก้ไขผลการดําเนินงาน จนกระทัง ปี พ.ศ. 2551 บริ ษทั ฯ ประสพความสําเร็ จกลับมามีกาํ ไรอีกครังหนึง
ในปี พ.ศ. 2552 บริ ษทั ฯ ได้มองเห็นการเติบโตและโอกาสในการทํากําไรจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ จึงได้เข้าลงทุน
โดยเข้าไปลงทุนซื อ ห้องชุดคอนโดมิเนี ยม และทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างเพือขาย โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการเข้าซื อทรัพย์สินจาก
จากกลุ่ม ณุศาศิริ เป็ นทรัพย์สินโครงการอสังหาริ มทรัพย์รวม 5 โครงการประกอบด้วย
1) พืนทีส่วนพลาซ่าของอาคารชุด โครงการณุศาศิริ แกรนด์ คอนโด (สุขมุ วิท - เอกมัย)
2) ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างของโครงการณุศาศิริ สาทร - วงแหวน
3) ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างของ โครงการณุศาศิริ สาทร - ปิ นเกล้า
4) ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างของโครงการณุศาศิริ พระราม 2 และ
5) โ ครงการบ้านกฤษณา พระราม 5 – กาญจนาภิเษก
ในปี เดี ยวกันทางบริ ษทั ฯ ได้เปลียนชื อเป็ น บริ ษทั อัง เปา แอสเสท จํากัด (มหาชน) และได้ยืนคําขอต่อตลาด
หลักทรัพย์ เปลียนหมวดในการดําเนินธุรกิจจากสิ งทอ เป็ น หมวดอสังหาริ มทรัพย์ และได้รับการอนุมตั ิในปี พ.ศ. 2554 ให้เข้าซื อ
ขายหุน้ สามัญในหมวดอสังหาริ มทรัพย์ได้
ในปี พ.ศ. 2554 บริ ษทั ฯ ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนืองเพือรองรับการเติบโตของตลาดอสังหาริ มทรัพย์ โดยได้เปิ ดตัว
โครงหารใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนี ยม Up Ekamai ถนนเอกมัย และ โครงการคอนโดมิเนี ยม Parc Exo ถนน
เกษตร-นวมินทร์
ในปี พ.ศ. 2555 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดตัวโครงการใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านเดี ยว ณ ราธร ถนนสุ วินทวงศ์
และ โครงการคอนโดมิเนียม Fresh Condo บางโพ
ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดตัวโครงการอสังหาริ มทรัพย์ต่างจังหวัด 2 โครงการ โดยมุ่งเน้นการลงทุนไปยัง
จังหวัดทีมีศกั ยภาพและมีความเติบโตของความต้องการทีพกั อาศัยอย่างต่อเนื อง ได้แก่ โครงการบ้านเดียว Nusa Chivani Pattaya
พัทยา จังหวัดชลบุรี และ โครงการบ้านเดียวและทีดินจัดสรร My Ozone เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา บริ หารโดยบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ
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ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดตัวโครงการ ณุศา สเตททาวเวอร์ บริ เวณถนนสี ลม และ โครงการ
ณุศา ศรี ราชา คอนโด บริ เวณ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ตามลําดับ
สื บเนืองจากสภาวะการแข่งขันในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ทีสูงขึน ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ทางบริ ษทั ฯ ต้อง
ปรั บตัวอย่างมากเพือให้บริ ษทั ฯ สามารถแข่งขันในตลาดได้ ทางผูบ้ ริ หารจึ งได้มีการปรั บเปลียนโครงสร้ างและแผนในการ
ดําเนินงานครังใหม่ เพือให้ทางบริ ษทั ฯ มีจุดแข็งทีชดั เจนในการดําเนินงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์อย่าง
ยัง ยืน อาทิเช่น
• การพัฒนาแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม เพือดึงดูดลูกค้าชาวต่างชาติ โดยการจับมือกับพันธมิตรต่างชาติดา้ น
การก่อสร้าง ในโครงการ เดอะ เลเจนด์ สยาม (The Legend Siam) บนพืนทีกว่า 164 ไร่ ทีเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี พร้อมทังเตรี ยมแผนพัฒนาพืนทีโดยรอบโครงการ อาทิ โรงแรม และ คอนโดเทล
• การพัฒนาธุ รกิ จด้านสุ ขภาพ โดยการจับมือกับพันธมิตรต่างชาติ เพือมุ่งเน้นการดูแลสุ ขภาพ ควบคู่กบั การ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เช่ น การพัฒนาโรงแรม หรื อ ที พกั อาศัย ตามแหล่งท่องเที ยวต่างๆ พร้อมทังมีศูนย์
สุขภาพทีมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากทังชาวไทยและชาวต่างชาติ
• การพัฒนาธุรกิ จทางด้านโรงแรม โดยการจับมือกับพันธมิตรต่างชาติทีเชียวชาญทางด้านการบริ หารโรงแรม
(Hotel Chain) เพือให้อสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรมของทางบริ ษทั ฯ สามารถมีผลกําไรสู งสุ ดจากการ
บริ หารจัดการโดยผูเ้ ชียวชาญ
• การพัฒนาโครงการทีอยูอ่ าศัยร่ วมกับพันธมิตรต่างชาติ ทีมีความเชียวชาญทางด้านการตลาดและการก่อสร้าง
เพือให้ทีดินทีทางบริ ษทั ฯ มีอยูเ่ กิดผลกําไรสูงสุด
2.2 แผนภาพโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ณุศา เลเจนด์ สยาม จํากัด (ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ณุศา เพย์ จํากัด (ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ณุศา มาย โอโซน จํากัด (ร้อยละ 75.00)
บริ ษทั มาย โอโซน เรสซิเด้นซ์ จํากัด (ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ณุศา ลายา จํากัด (ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ณุศา สเตท ทาวเวอร์ จํากัด (ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ณุศา วัน จํากัด (ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ณุศา พาวเวอร์ จํากัด (ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ณุศา พัทยา คอนโดมิเนียม จํากัด (ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ณุศา ชีวานี ภูเก็ต จํากัด (ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ณุศา ลายา คอนโดมิเนียม จํากัด (ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ณุศา ศรี ราชา แกรนด์ ซีววิ จํากัด (ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ณุศา เรสซิเด้นซ์ เชียงใหม่ จํากัด (ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ณุศาศิริ โลจิสติกส์ (BVI) (ร้อยละ 100.00)
บริ ษทั ศรี ราชา คอนโดเทล ซี จํากัด (ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ณุศา ไม้ขาว บีช จํากัด (ร้อยละ 99.99)

บริษัทร่ วม
บริ ษทั เอ็น โฮเทล จํากัด (ร้อยละ 47.50)
บริ ษทั ณุศา ศรี ราชา คอนโดเทล จํากัด (ร้อยละ 50.00)
บริ ษทั พานาซี เมดิคอล ฮ่องกง จํากัด (ร้อยละ 78.57)
บริ ษทั ศิริแกรนด์ พร๊ อพเพอร์ต ี จํากัด (ร้อยละ 51.00)

หน้า 14

สิงทีส ่ งมาด้ วย 3
2.3 ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัท
นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริ ษ ัท ฯ ได้เ ข้า ลงทุ น ในกลุ่ มบริ ษ ัท ย่อ ย และบริ ษทั ร่ ว มเพือ ให้ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ เป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความสะดวกในการประเมินและวัดผลความสําเร็ จของการดําเนิ นงาน มีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการงาน
อันจะเป็ นการสร้างรายได้ในอนาคตให้แก่บริ ษทั อย่างต่อเนือง สมําเสมอ และยัง ยืนต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี
ที

กลุ่มบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั ณุศา เลเจนด์ สยาม จํากัด (ร้อยละ 99.99)

สวนสนุกเชิงวัฒนธรรมและศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

2

บริ ษทั ณุศา เพย์ จํากัด (ร้อยละ 99.99)

ให้บริ การด้านธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ รับชําระเงิน รับ
ชํา ระค้า สิ น ค้า และบริ การอื น ใดทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นระบบ
อินเตอร์ เน็ต

3

บริ ษทั ณุศา ลายา จํากัด (ร้อยละ 99.99)

ให้บริ การเกียวกับโรงแรม และพลาซ่า

4

บริ ษทั ณุศา สเตท ทาวเวอร์ จํากัด (ร้อยละ 99.99)

5

บริ ษทั ณุศา วัน จํากัด (ร้อยละ 99.99)

ดําเนินธุรกิจ การขายทีดินเปล่า ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง ห้องชุด และ
ด้านอืนๆ เกียวกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ให้บ ริ ก ารด้า นพัฒนาอสัง หาริ ม ทรั พย์ ซื อขาย เช่ า ให้เ ช่ า พืน ที ใน
อาคารบ้า นเรื อน ตึ ก ตึ ก แถว อาคารชุ ด (คอนโดมิ เ นี ย ม) ห้อ งชุ ด
อพาร์ ตเม้นท์ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ศูนย์การค้า อาคารสปอร์
ตมอลล์ งานบริ หารโครงการ และงานบริ การอืนๆ ทีเกียวข้องกับการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

6

บริ ษทั ณุศา พาวเวอร์ จํากัด (ร้อยละ 99.99)

เป็ นผูผ้ ลิต จําหน่ าย เป็ นตัว แทนจําหน่ ายไฟฟ้ าจากพลังงานทุกชนิ ด
ทุกประเภท แบบครบวงจร รวมทังถือหุน้ หรื อลงทุนในบริ ษทั อืน

7

บริ ษทั ณุศา พัทยา คอนโดมิเนียม จํากัด (ร้อยละ 99.99)

เพือดําเนินธุ รกิจห้องชุด การขายทีดินเปล่า ทีดินพร้ อมสิ งปลูกสร้ าง
และด้า นอืน ๆ เกี ยวกับการพัฒนาอสัง หาริ ม ทรั พย์ ทังนี เพือให้การ
ดําเนินธุรกิจมีความคล่องตัว ลดขันตอนในการดําเนินการ รองรับการ
ดําเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

8

บริ ษทั ณุศา ชีวานี ภูเก็ต จํากัด (ร้อยละ 99.99)

ดําเนินธุ รกิจห้องชุด การขายทีดินเปล่า ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง และ
ด้านอืนๆ เกียวกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

9

บริ ษทั ณุศาศิริ โลจิสติกส์ (BVI) (ร้อยละ 100.00)

ดําเนินธุรกิจด้านการขนส่ งและโลจิสติกส์ทุกประเภท

1

10 บริ ษทั ณุศา ลายา คอนโดมิเนียม จํากัด (ร้อยละ 99.99)

ดําเนินธุ รกิจห้องชุด การขายทีดินเปล่า ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง และ
ด้านอืนๆ เกียวกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

11 บริ ษทั ณุศา เรสซิเด้นซ์ เชียงใหม่ จํากัด (ร้อยละ 99.99)

ให้บริ การด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์คอนโดมิเนียม ทีพกั อาศัย อาคาร
สปอร์ ตมอลล์ และงานบริ การอื น ๆ ที เ กี ย วข้อ งกั บ การพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจร

12 บริ ษทั ณุศา ไม้ขาว บีช จํากัด (ร้อยละ 99.99)

พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์พฒั นาทีดิน คอนโดมิเนี ยม ทีพกั อาศัยอาคาร
สปอร์ ตมอลล์ และงานบริ การอื น ๆ ที เ กี ย วข้อ งกั บ การพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจร

13 บริ ษทั ศรี ราชา คอนโดเทล ซี จํากัด (ร้อยละ 99.99)

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ พัฒนาทีดิน คอนโดมิเนี ยม ทีพกั อาศัย
อาคาร สปอร์ ตมอลล์ และงานบริ การอืนๆ ที เกียวข้องกับการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจร
หน้า 15

สิงทีส ่ งมาด้ วย 3
14 บริ ษทั ศรี ราชา แกรนด์ ซีววิ (ร้อยละ 99.99)

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ พัฒนาทีดิน คอนโดมิเนี ยม ทีพกั อาศัย
อาคารชุด เพือขาย

15 บริ ษทั ณุศา มาย โอโซน จํากัด (ร้อยละ 75.00)

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โรงแรม และสนามกอล์ฟ

16 บริ ษทั มาย โอโซน เรสซิเด้นซ์ จํากัด (ร้อยละ 99.99)

ด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซือขาย เช่า ให้เช่าพืนทีในอาคารบ้านเรื อน
ตึก ตึกแถว อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) ห้องชุด อพาร์ ตเม้นต์ โรงแรม
ภัตตาคาร ร้ านอาหาร ศูนย์การค้า อาคาร สปอร์ ตมอลล์ งานบริ หาร
โ ค ร ง กา ร แ ละ งา นบ ริ กา ร อื นๆ ที เ กี ย วข้ อ ง กั บ ก าร พั ฒ น า
อสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจร

17 บริ ษทั เอ็น โฮเทล จํากัด (ร้อยละ 47.5)

ให้บริ การด้านโรงแรม

18 บริ ษทั พานาซี ฮ่องกง จํากัด (ร้อยละ 78.57)

ให้บริ การด้านธุรกิจด้านสุ ขภาพ (Wellness)

19 บริ ษทั ศิริแกรนด์ พร๊ อพเพอร์ต ี จํากัด (ร้อยละ 51.00)

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือขาย พัฒนาทีดิน และอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทังแนวราบ และแนวสู ง

20 บริ ษทั ณุศา ศรี ราชา คอนโดเทล จํากัด (ร้อยละ 50.00)

พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม อาคารชุด เพือขาย

2.4 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
1. ธุรกิจประเภทขายทีด นิ เปล่ า และบ้ านพร้ อมทีด นิ
1.1 โครงการ ณุ ศาศิ ริ ซิ ตี. พระราม 2 เป็ นโครงการบ้านเดี ยว ตังอยู่ทีถนนพระราม 2 ตําบลบางนําจื ด
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นโครงการทีรวบรวมเอาความสมบูรณ์แบบของการใช้ชีวติ ภายใต้คอนเซ็ปท์ของ ‘ความสมบูรณ์
แบบของการใช้ชีวติ เริ มต้นทีนี’ ในพืนทีโครงการ 350 ไร่ โดยแบ่งเป็ น 3 เฟส ดังนี
(1) กรีนเนอรี (เฟส1) มีจุดเด่นเป็ นแบบบ้านที เข้ากับธรรมชาติและพืนทีสีเขียว มีแบบบ้านให้เลือก
7 แบบ บนทีดินตังแต่ 101 ตารางวา จนถึง 473 ตารางวา รวมทังหมด 104 แปลง มูลค่าโครงการรวมกว่า 1,781 ล้านบาท ราคา
เริ มต้น 18 ล้านบาท ปั จจุบนั ดําเนินการโอนกรรมสิ ทธิlให้แก่ลูกค้าไปมากกว่าร้อยละ 85 และคาดว่าจะสามารถปิ ดเฟสได้ภายในปี
2561
(2) โครงการ เฟส 2 และ เฟส 3 เป็ นโครงการในอนาคต ซึ งปั จจุบันได้มีการร่ วมทุนกับพันธมิ ตร
ชาวต่างชาติ ซึงมีความเชียวชาญในการก่อสร้างและการตลาด ซึงคาดว่าจะสามารถเปิ ดขายได้ภายในปี 2561
1.2 โครงการ ณุ ศ า มายโอโซน เป็ นโครงการบ้า นสุ ข ภาพขนาดใหญ่ ตัง อยู่อ าํ เภอปากช่ อ ง จัง หวัด
นครราชสี มา บนพืนที กว่า 1,300 ไร่ โดยมีบา้ นเดียว และทีดินเปล่าโครงการ ณุศา มายโอโซน เขาใหญ่ รวมมูลค่ากว่า 3,000 ล้าน
บาทรวม 316 แปลง แบ่งออกเป็ น 8 เฟส ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโครงการและเปิ ดขายเฟส A และ G ส่วนเฟส GG นันได้
ส่งมอบให้แก่ลูกค้าทังหมดแล้ว
1.3 โครงการบ้ านกฤษณา พระราม 5 เป็ นโครงการบ้านสไตล์รีสอร์ท ติดถนนกาญจนาภิเษก ตําบล บาง
คูเวียง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ปั จจุบนั เหลือที ดินประมาณ 11 ไร่ เพือรอการพัฒนาในเฟสสุ ดท้าย คาดการณ์ว่าจะเริ ม
พัฒนาในปี พ.ศ. 2561
1.4 โครงการ ณุศา ชีวานี พัทยา ตังอยู่ อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ถือเป็ นโครงการทีมีความโดดเด่นด้าน
สถาปั ตยกรรมในเขตพัทยา-ชลบุรี บนพืนทีโครงการกว่า 185 ไร่ ประกอบไปด้วย บ้านเดียวรวม 3 เฟส แบ่งเป็ น เฟสที 1 จํานวน
84 แปลง มูลค่าโครงการโดยรวม 870 ล้านบาท และ เฟสที 2, 3 อยูร่ ะหว่างรอการพัฒนา
1.5 โครงการ ณ ราธร ถนนสุวนิ ทวงศ์ประกอบด้วย บ้านเดียว และทาวน์เฮาส์ มีจุดเด่นทีทาํ เลติดถนนใหญ่
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย คื อ กลุ่มลูกค้าที ทาํ งานในบริ เวณนิ คมอุตสาหกรรม กลุ่มที เริ มสร้างครอบครั ว พืนที โครงการกว่า 36 ไร่
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ประกอบด้วย บ้านเดียว 50 ตารางวา ราคาเริ มต้น 3.99 ล้านบาท และทาวน์เฮาส์ 18 ตารางวา ราคาเริ มต้น 1.59 ล้านบาท มูลค่ารวม
โครงการ 1,650 ล้านบาท ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็ จปี พ.ศ. 2563
2. ธุรกิจประเภทคอนโดมิเนียม Low–Rise และ High –Rise
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ กําลังดําเนินการโครงการคอนโดมิเนียมอยูท่  งั หมด 5 โครงการ ดังนี
(1) โครงการ อัพ เอกมัย ทีอยูอ่ าศัยและอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ตังอยูบ่ นถนนสุ ขุมวิท 63 (เอกมัย)
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร เป็ นคอนโดมิเนี ยมที มีแนวคิด ‘Modern & Luxury Living Condominium on Sukhumvit EkamaiThonglor’ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เป็ น กลุ่มลูกค้าทีมีรายได้ค่อนข้างสูง ทีตอ้ งการใช้ชีวติ ในเมือง เพือความสะดวกสบาย และเกาะติด
สังคมคนเมือง รวมทังชาวต่างชาติ ทีมองหาทีอยูอ่ าศัยหรื ออสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน โครงการอัพ เอกมัยเป็ นคอนโดมิเนี ยม
29 ชัน 1 อาคาร บนพืนทีกว่า 2 ไร่ มีห้องชุดพักอาศัยรวม 253 ยูนิต มูลค่าโครงการกว่า 1,520 ล้านบาท คาดการณ์วา่ จะสามารถ
โอนกรรมสิ ทธิlหอ้ งชุดทังหมดได้ในปี พ.ศ. 2561
(2) โครงการ ณุศา สเตท ทาวเวอร์ ที อยู่อาศัยเพือการลงทุ นและพืนที ให้เช่าสํานักงานหรู วิวโค้งแม่น ํา
เจ้าพระยา ซึงเป็ นโครงการทีมีการก่อสร้างแล้วเสร็ จตังแต่ปี 2544 โดยบริ ษทั ฯ ได้เข้าซื อห้องชุดพักอาศัยบางส่ วนในปี 2558 เพือ
ปรับเป็ นพืนทีขายและสาธารณูปโภค จํานวนรวม 226 ยูนิต มูลค่ารวม 2,378 ล้านบาท โดยปั จจุบนั ได้มีการดําเนิ นการขายและส่ ง
มอบให้แก่ลูกค้าแล้วตังแต่ปี 2558คาดการณ์วา่ จะสามารถโอนกรรมสิ ทธิlหอ้ งชุดทังหมดได้ในปี พ.ศ. 2561
(3) โครงการ ณุศา ศรีราชา คอนโดมิเนียม คอนโดหรู ริมชายหาดติดถนนสุขมุ วิทแห่งเดียวในศรี ราชา ตังอยู่
บน โค้งหาดหน้ากว้างเป็ นแนวยาวทีสวยทีสุด และยังเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ประกอบด้วย 4 อาคาร รวม 1,181 ยูนิต
มูลค่า 3,200 ล้านบาท โดยได้เปิ ดขายแล้วบางส่ วนในปี 2558 และปั จจุบนั ได้ร่วมทุนกับพันธมิตร ซึ งมีความเชี ยวชาญในการ
ก่อสร้างและการตลาดเพือพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต
(4) โครงการ พาร์ ค เอ็กโซ่ คอนโดมิเนียม ต้นแบบที อยู่อาศัยพร้อมสิ งอํานวยความสะดวกด้านการดูแล
สุขภาพครบวงจร ตังอยูบ่ นถนนเกษตร-นวมินทร์ เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าทีทาํ งานอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง Lifestyle ชอบออกกําลังกาย
รักสุขภาพ ต้องการใช้ชีวติ ทีดีเดินทางสะดวกเหมือนอยูใ่ จกลางเมือง ใกล้รถไฟฟ้ าสายสี ชมพู โครงการ พาร์ ค เอ็กโซ่ เกษตร-นวมิ
นทร์ มีจาํ นวนทังหมด 1,232 ห้อง มูลค่าโครงการกว่า 2,449 ล้านบาท สร้างเสร็ จและเริ มทยอยส่งมอบตังแต่ปี 2558
(5) โครงการ เฟรช คอนโดมิเนียม ใกล้สถานีรถไฟฟ้ าสายสี ม่วง (เตาปูน-บางซ่อน) เหมาะสําหรับกลุ่มคน
ทีอยูใ่ นพืนที หรื อกลุ่มคนทํางานในย่านบางซือ บางโพ โครงการในเฟส 1 (ตึก Aและ B) มีจาํ นวนสิ นค้าทังหมด 372 ยูนิต มูลค่า
กว่า 636 ล้านบาท ปั จจุบนั เริ มทยอยส่งมอบตังแต่ปลายปี 2559
3. ธุรกิจขายพืน. ที และให้ เช่ าพืน. ที ในส่ วนของพลาซ่ าทางด้ านสุ ขภาพ
(1) โครงการ บางกอกเมดิเพล็กซ์ (BMC) บริ ษทั ฯ ได้มองเห็นโอกาสทางด้านธุรกิ จที เกี ยวเนื องกับด้าน
สุ ขภาพ จึ งได้ทาํ การเข้าซื อพืนที ในโครงการ “บางกอกเมดิ เพล็กซ์” (BMC) ซึ งเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ ยา และอุปกรณ์
การแพทย์ ทีทนั สมัยทีสุดในเอเชีย ด้วยแนวคิดทีเน้นเรื องสุขภาพและให้ปรึ กษาแก่กลุ่มลูกค้า โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ สามารถปล่อย
พืนทีเช่าทีมีอยูใ่ นโครงการ BMC โดยมีอตั ราการเช่าเฉลียอยูท่ ีร้อยละ 90%
(2) โครงการ Nusa Sport Mall ตังอยูบ่ ริ เวณด้านหน้าของโครงการ Parc Exo โดยเก็บค่าสมาชิกรายปี และ
รายเดือน มุ่งกลุ่มคนระดับกลางและครอบครัวทีอาศัยในพืนทีโดยรอบ มีพืนทีเช่ารวมทังหมดกว่า 4,400 ตารางเมตร
(3) โครงการ Nusa Avenue เป็ น Community Malll ตังอยูบ่ ริ เวณด้านหน้าโครงการ ณุศาศิริ ซิ ต ี พระราม 2
มุ่งเน้นให้บริ การกับลูกค้าภายในโครงการและลูกค้าทีอาศัยอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง โดยเก็บค่าเช่าจากร้านค้าเป็ นรายเดือน มีพืนที
เช่ากว่า 4,300 ตารางเมตร ซึงเปิ ดดําเนินการแล้วในปี 2559
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4. ธุรกิจสนามกอล์ ฟ
บริ ษ ัท ฯ ได้เ ข้า ลงทุ น สร้ า งสนามกอล์ฟ 18 หลุ ม ในโครงการ My Ozone อํา เภอปากช่ อ ง จัง หวัด
นครราชสี มา โดยจะเป็ นสนามกอล์ฟทีเหมาะสมกับนักกอล์ฟทังชายและหญิง รวมไปถึงผูส้ ูงอายุโดยเก็บค่าสมาชิกเป็ นรายปี และ
รายครัง
5. ธุรกิจรับจ้ างก่ อสร้ าง
เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีซือทีดินของบริ ษทั ฯ และต้องการสร้างบ้านเดียว โดยการออกแบบ
ทีทนั สมัยเข้ากับลักษณะของพืนที โดยเน้นการใช้วสั ดุอุปกรณ์ทีมีคุณภาพในการก่อสร้าง ปั จจุบนั ธุรกิจนี ยงั ไม่ได้ดาํ เนิ นการมาก
นัก
2.5 การตลาดและการแข่ งขัน
ในปี พ.ศ. 2560 ภาคธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์มีแนวโน้มทีจะขยายตัวมากขึน อันเนื องมาจากปั จจัยบวกทีจะส่ งผลดี
ให้กบั ตลาด อาทิ การลงทุนของภาครัฐทีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื องและสู งขึน เช่น โครงการประชารัฐสร้างไทย ที ส่งเสริ มการ
ลงทุนเพือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ, การมี AEC ทีทาํ ให้ชาวต่างชาติยงั คงเข้ามาลงทุน และซื ออสังหาริ มทรัพย์ใน
ประเทศไทย, ในภาคของการส่งออกและบริ การมีการขยายตัวเพิมมากขึน รวมไปถึงการบริ โภคภาคเอกชนมีการปรับตัวดีข ึน ส่วน
หนึ งก็มาจากรายจ่ายของการผ่อนชําระมาตรการรถยนต์คนั แรกทีจะทยอยหมดลงในปี นี ด้วยปั จจัยบวกดังกล่าวจะส่ งผลให้เกิ ด
กําลังซือทีเพิมมากขึน อันเป็ นผลดีสาํ หรับภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
โดยตลอดปี ทีผา่ นมา มีจาํ นวนยูนิตใหม่เป็ นคอนโดใกล้รถไฟฟ้ าสู งขึนต่อเนื อง ซึ งส่ วนใหญ่จะเป็ น บริ ษทั ฯทีจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ โดยทําเลทีนิยมคือ ตามแนวรถไฟฟ้ า ทังเส้นทางที ผ่านใจกลางเมืองและเส้นทางทีอยูร่ อบนอกเมืองออกไป
อีกทังในครึ งปี หลัง บริ ษทั อสังหาฯ ได้เจาะตลาดกลาง-บนมากขึน ซึงเป็ นโครงการทีมีราคา 100,000-150,000 บาท ต่อตารางเมตร
ขึนไป เน้นบริ เวณใจกลางเมือง ใกล้ทีทาํ งานทํางาน เดินทางได้อย่างสะดวก เพราะยังคงมีความต้องการอยูอ่ าศัยจริ งอย่างต่อเนื อง
และมีแนวโน้มของกลุ่มผูอ้ ยู่อาศัยชาวต่างชาติดว้ ย เช่น บริ เวณพร้อมพงษ์-ทองหล่อ-เอกมัย, เพลินจิ ต-ชิ ดลม, อโศก-รัชดาพระราม 9 และตามแนวรถไฟฟ้ าเส้นถนนสุขมุ วิท เป็ นต้น
เนืองด้วยตลาดปั จจุบนั เน้นไปทีชาวต่างชาติมีมากขึน จึงทําให้บริ ษทั ฯ เข้าไปจับมือกับชาวต่างชาติเพือทีจะสร้าง
ฐานลูกค้าต่างชาติมากขึน อีกทังยังได้มีการร่ วมแบ่งปั นแนวทางในการพัฒนาธุ รกิ จเพือให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั เช่น
โครงการ พระราม 2 และโครงการต่างๆเพิมเติมในอนาคต
การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส ําคัญ
เนืองจากในปี 2560 ทีผา่ นมา เป็ นปี ทีมีการแข่งขันทางการตลาดอย่างมาก บมจ. ณุศาศิริ จึงมีการส่งเสริ มสนับสนุน
ทางการตลาดมุ่งเน้นไปยัง กลยุทธ์ทางราคา และด้านลูกค้าสัมพันธ์ แต่ยงั คงให้ความสําคัญกับคุณภาพของสิ นค้า และตอกยํา
โครงการทีอยู่อาศัยเพือสุ ขภาพที ยงั ยืน รวมถึงขยายตลาดอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนออกไปอีกทางหนึ ง โดยได้ร่วมมือกับ
บริ ษทั ชันนํา จากต่ างประเทศในการทําธุ รกิ จบริ หารสิ นทรั พย์ให้เช่ าและจ่ า ยผลตอบแทนให้กับลูกค้านักลงทุ น สร้ างความ
แข็งแกร่ งและความเชือมัน ให้กบั ลูกค้ามากขึน และได้ต่อยอดทําการตลาดผ่านตัวแทนขายต่างประเทศอีกมากมาย เพือสนับสนุน
และส่งเสริ มการขายสิ นค้าให้กบั ชาวต่างชาติ บริ ษทั ฯมีกลยุทธ์ส่งเสริ มการจําหน่ายในปี 2560 ดังนี
1. กลยุทธ์ ทางด้ านผลิตภัณฑ์ บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการออกแบบบ้านทังภายนอกภายในเพือการใช้ชีวิตอย่าง
สมบูรณ์แบบ โดยเน้น เรื องความปลอดภัย เพือให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการดําเนิ นธุ รกิจ สร้างที อยู่อาศัยเพือสุ ขภาพที
ยัง ยืน
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2. กลยุทธ์ ทางราคา การกําหนดราคาขายเน้น สร้างความคุม้ ค่า ตอบแทนลูกค้า ตามกําลังซื อและความเหมาะสม
โดยมีการจัดทําราคาขายเพือให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
3. กลยุทธ์ ด้านการจัดจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย บริ ษทั ฯ ใช้วิธีการขายสิ นค้าผ่านพนักงานขายทีประจําอยู่
ตามโครงการ รวมถึงใช้ตวั แทนขายทังในและต่างประเทศ
4. กลยุทธ์ ด้านโฆษณาประชาสั มพันธ์ บริ ษทั ฯ กระจายสื อโฆษณาออกสู่ ลูกค้า ในทุ กรู ปแบบ เพือสนับสนุ น
โครงการเพือการขาย ทัง online และ offline ไม่วา่ จะเป็ น การจัดทําวีดิโอโฆษณา รายการรี วิวบ้านและคอนโด สื อสิ งพิมพ์ ป้ าย
โฆษณา หรื อแม้แต่การจัดบูธและจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายตามสถานทีต่างๆ เพือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายอย่างถูกต้องและ
ได้ผล
5. กลยุทธ์ บริการหลังการขายและลูกค้ าสัมพันธ์ บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นทางด้านการบริ การหลังการขายให้แก่ลูกค้า อย่าง
รวดเร็ วและถูกต้องครบถ้วน พร้อมทังมีการจัดกิจกรรม และมอบของขวัญหรื อสิ ทธิพิเศษต่างๆ เพือตอบแทนลูกค้าของทางบริ ษทั
อย่างต่อเนือง
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริหาร
1. การจัดหาทีด นิ และการจัดหา Supplier บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการจัดหาทีดินเพือนํามาพัฒนาโครงการเป็ น
อย่างมาก ทังในเรื องต้นทุนและทําเลทีต งั โดยเน้นพัฒนาโครงการทีอยูอ่ าศัยหลายประเภทและระดับราคาในทําเล ทังในทําเลเดิม
ซึงมีฐานลูกค้าชัดเจน และในทําเลใหม่ทีแตกต่างกัน เพือกระจายความเสี ยงในการดําเนินธุรกิจ
2. การจัดหาวัสดุก่อสร้ างสํ าหรั บโครงการ บริ ษทั ฯ ได้มีการเจรจาต่อรองผูผ้ ลิตวัสดุก่อสร้างเพือให้ได้สินค้าที มี
คุณภาพดีในราคาทีเหมาะสม และประหยัดพลังงาน
3. การคัดเลือกผู้รับเหมา บริ ษทั ฯ มีทีมวิศวกรและทีมงานทีทาํ หน้าทีคดั เลือกผูร้ ับเหมาทีมีคุณภาพ มีความสามารถ
และประสบการณ์ โดยได้มีการกําหนดมาตรฐานในการทํางาน พร้อมทัง มีแผนการตรวจรับงานทีเป็ นมาตรฐานอย่างชัดเจน
4. ผลกระทบต่ อ สิ ง แวดล้ อมจากกระบวนการผลิต บริ ษ ัท ฯ ให้ค วามสํา คัญ ต่อ ผลกระทบต่ อ ธรรมชาติ แ ละ
สิ งแวดล้อมของทุกโครงการ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบบําบัดนําเสี ยสําหรับบ้านแต่ละหลัง และระบบบําบัดนําเสี ยส่ วนกลางตาม
มาตรฐานที กฎหมายกําหนด เพือมิ ให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งนําสาธารณะ รวมทัง ได้มีการออกแบบระบบสาธารณู ปโภคที
เหมาะสมเพือมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
โครงสร้ างรายได้
ประเภทรายได้

ดําเนินการโดย

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560 (Q3)

ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

บริ ษทั ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)
การขายทีดิน
534.45
และบ้านพร้อมทีดิน บริ ษทั ณุศา มาย โอโซน จํากัด
บริ ษทั ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)
การขายอาคารชุด
591.53
บริ ษทั ณุศา สเตท ทาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)
การให้เช่า
26.28
และบริ การ
บริ ษทั ณุศา วัน จํากัด
บริ ษ ัท ณุ ศ าศิ ริ จํา กัด (มหาชน)
56.21
รายได้อืนๆ
และบริ ษทั ย่อย
รวม
1,208.47
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44.23

287.6

48.95

683.68

2.17

40.97

3.93

61.42

4.65

4.65

29.96

2.87

100.94

7.65

100.00 1,320.27

100.00

100.00 1,042.21

27.6

139.3

10.55

65.6 1,018.61

77.15
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3. ข้ อมูลรายชือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
3.1 รายชือคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการทังหมดจํานวน 7 ท่าน ดังนี
ชือ
ตําแหน่ ง
1. นายวิษณุ
เทพเจริ ญ
ประธานกรรมการบริ ษทั
2. นายสมคิด
ศริ
รองประธานกรรมการบริ ษทั
3. นายประดิษฐ
ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พ.ต.อ.ศักดิlรพี
เพียวพนิช
กรรมการอิสสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นายมานพ
ถนอมกิตติ
กรรมการอิสสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายสมพิจิตร
ชัยชนะจารักษ์ กรรมการบริ ษทั
7. นางศิริญา
เทพเจริ ญ
กรรมการบริ ษทั
3.2 รายชือคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ณ วันที 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการบริ หารทังหมด
จํานวน 5 ท่าน ดังนี
ชือ
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
1. นายวิษณุ
เทพเจริ ญ
รักษาการรองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร สายงานก่อนสร้าง
รองประธานกรรมการบริ หาร และรองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร อาวุโส
2. นายสมพิจิตร
ชัยชนะจารักษ์
สายงานสนับสนุนการบริ หาร
3. นางศิริญา
เทพเจริ ญ
กรรมการบริ หาร และรองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร สายงานการตลาด
4. นายราชันย์
อารยะวงศ์ชยั
กรรมการบริ หาร และรองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร สายงานบัญชีและการเงิน
5. ผศ.รอ.นพ.ดร. สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร สายงานธุรกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา
3.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รายชือและสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก
ดังนี
(ทุนชําระแล้ วจํานวน 6,947,134,128 หุ้น)
ลําดับ
รายชือผู้ถือหุ้นใหญ่
จํานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
กลุ่มเทพเจริญ
นายวิษณุ เทพเจริ ญ
401,982,071
5.786
นางศิริญา เทพเจริ ญ
215,162,494
3.097
นายศิรวิทย์ เทพเจริ ญ
208,026,600
2.994
96,313,552
1.386
1 นายวงศกร เทพเจริ ญ
นางสาววิษณี เทพเจริ ญ
55,645,500
0.801
นายสมพร เทพเจริ ญ
8,212,900
0.118
นายศิวะ เทพเจริ ญ
93
0.000
รวม
985,343,210
14.183
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2

3

4

5

6

7

8
9
10

กลุ่มกิตติอสิ รานนท์
นายกําธร กิตติอิสรานนท์
นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์
นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์
นายประเดช กิตติอิสรานนท์
รวม
กลุ่มรุ่งเรืองเนาวรัตน์
นายสมพงษ์ รุ่ งเรื องเนาวรัตน์
นายบวร รุ่ งเรื องเนาวรัตน์
นายบดินทร์ รุ่ งเรื องเนาวรัตน์
รวม
กลุ่มศิริรัตน์
นายวสิ นธ์ ศิริรัตน์
นายวิรศักดิl ศิริรัตน์
นายรัตนากร ศิริรัตน์
รวม
กลุ่มหาญไกรวิไลย์
นายนคร หาญไกรวิไลย์
นายสุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์
นางอําไพ หาญไกรวิไลย์
นายทวี หาญไกรวิไลย์
รวม
นางสาวอาทิกา ท่ อแก้ ว
กลุ่มศวัสตนานนท์
นายอนันต์ ศวัสตนานนท์
นายภัทรานิษฐ์ ศวัสตนานนท์
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
รวม
นางสุ พตั รา เหลืองประเสริฐ
นายเรวัต ปรีดารัชตะ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จํากัด (มหาชน)
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281,838,800
272,056,700
176,024,200
15,000,000
744,919,700

4.057
3.916
2.534
0.216
10.723

219,480,600
282,716,228
2,180,000
504,376,828

3.159
4.070
0.031
7.260

229,331,030
264,000,000
86,000
493,417,030

3.301
3.800
0.001
7.102

130,000,000
108,095,000
70,000,000
3,000,000
311,095,000
269,983,449

1.871
1.556
1.008
0.043
4.478
3.886

185,101,754
6,000,000
700
191,102,454
140,000,000
129,804,993
110,811,200

2.664
0.086
0.000
2.751
2.015
1.868
1.595
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4. การเพิม ทุนในระยะเวลา 3 ปี ทีผ ่านมา
ในระยะเวลา 3 ปี ทีผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั (ระหว่างพ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560) บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการเพิมทุนจดทะเบียนและมี
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี
ทุนจดทะเบียน (บาท)
ระยะเวลา

ทุนก่ อนการเพิม /

ลดทุน

(ลด) ทุน

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว (บาท)
ทุนหลังการเพิม /
(ลด) ทุน

เพิม ทุน

ทุนจดทะเบียน

เพิม ทุน

ก่ อนการเพิม ทุน

(บาท)

ทุนชําระแล้ ว

ธ.ค.-56

3,368,280,852

-400,000,000

1,000,000,000

3,968,280,852

2,473,567,377

150,000,000 2,623,567,377

ม.ค.-57

-

-

-

-

2,623,567,377

200,000,000 2,823,567,377

เม.ย.-57

3,968,280,852

-50,000,000

400,000,000

4,318,280,852

-

ก.ค.-57

-

-

-

-

2,823,567,377

100,000,000 2,923,567,377

ส.ค.-57

-

-

-

-

2,923,567,377

300,000,000 3,223,567,377

ต.ค.-57

-

-

-

-

3,223,567,377

45,537,340 3,269,104,717

พ.ย.-57

-

-

-

-

3,269,104,717

89,847,260 3,358,951,977

ธ.ค.-57

4,318,280,852

-12,079

7,972,205,496

12,290,474,269

-

ธ.ค.-57

-

-

-

-

3,358,951,977

43,859,649 3,402,811,626

ธ.ค.-57

-

-

-

-

3,402,811,626

43,905,787 3,446,717,413

ธ.ค.-57

-

-

-

-

3,446,717,413

600,000,000 4,046,717,413

ก.พ.-58

-

-

-

-

4,046,717,413

200,000,000 4,246,717,413

ก.พ.-58

-

-

-

-

4,246,717,413

100,000,000 4,346,717,413

ก.พ.-58

-

-

-

-

4,346,717,413

100,000,000 4,446,717,413

เม.ย.-58

12,290,474,269

-6,449,636,298

6,099,879,793

11,940,717,764

-

ส.ค.-58

-

-

-

-

4,446,717,413

300,000,000 4,746,717,413

ก.ย.-58

-

-

-

-

4,746,717,413

700,000,000 5,446,717,413

ต.ค.-58

-

-

-

-

5,446,717,413

300,000,000 5,746,717,413

ต.ค.-58

-

-

-

-

5,746,717,413 1,200,000,000 6,946,717,413

ธ.ค.-58

-

-

-

-

6,946,717,413

เม.ย.-59

11,940,717,764

-2,250,000,000

690,000,000

10,380,717,764

-

พ.ค.-59

-

-

-

-

6,946,884,128

เม.ย.-60

10,380,717,764

-1,296,754,989

690,000,000

9,773,962,775

-

-

-

ธ.ค.-60

9,773,962,775

-690,000,000

1,404,091,517

10,488,054,292

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

166,715 6,946,884,128
-

-

250,000 6,947,134,128

สิงทีส ่ งมาด้ วย 3
5. การจ่ ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปี ทีผ ่านมา
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตาํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
สํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว อาจมีการเปลียนแปลงได้ข ึนอยูก่ บั แผนการดําเนิ นงาน การลงทุน
สภาพคล่อง และความจําเป็ นต่างๆ ของบริ ษทั ในอนาคต โดยให้อาํ นาจคณะกรรมการบริ ษทั ในการพิจารณาความเหมาะสม
เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้
ทังนี ในระยะเวลา 3 ปี ทีผา่ นมา บริ ษทั ฯ มียอดขาดทุนสะสม ทังนีตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115
ว่าด้วยการจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณี ทีบริ ษทั ฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล จึงจําเป็ นต้องงดจ่ายเงินปั นผลในระยะเวลาทีผา่ นมา อีกทังบริ ษทั ฯ ยังมีความจําเป็ นต้องพัฒนา และขยายการดําเนิ น
ธุรกิจด้วย
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6. ข้ อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้ อนหลัง 3 ปี
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย: บาท)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากทีติดภาระคําประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ทีดินรอการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพือ การลงทุน - สุ ทธิ
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ต้น - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ณ วันที
31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
ณ วันที
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที
31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที
30 กันยายน 2560

ณ วันที
30 กันยายน 2560

14,813,316.08
10,865,109.17
77,275,903.12
8,273,630,862.28
398,033,548.17
8,774,618,738.82

43,912,953.80
19,983,247.58
71,789,994.85
7,013,753,136.62
414,963,287.56
7,564,402,620.41

61,321,547.42
21,857,365.83
55,491,968.95
6,941,571.61
6,354,089,454.52
431,694,934.73
6,931,396,843.06

10,465,066.27
10,865,109.17
238,645,898.04
828,147,362.17
5,830,686,120.34
353,085,000.00
7,271,894,555.99

17,061,994.78
19,983,247.58
89,826,222.08
1,844,650,499.89
5,487,605,638.30
300,000,000.00
7,759,127,602.63

30,498,121.60
22,636,435.27
124,049,032.95
1,469,476,148.58
5,676,404,822.81
300,000,000.00
7,623,064,561.21

5,725,656.00
700,000,400.00
727,178,763.49
1,209,223,141.71
3,462,793.76
2,002,659.95
79,967,096.65
2,727,560,511.56
11,502,179,250.38

22,194,893.77
700,000,400.00
567,916,471.71
729,661,694.53
2,592,147,474.43
3,401,741.34
2,558,940.49
149,973,019.81
4,767,854,636.08
12,332,257,256.49

22,189,615.84
700,000,400.00
280,443,127.30
567,916,471.71
714,078,694.34
2,711,688,545.76
5,321,849.87
4,981,197.03
256,087,694.03
5,262,707,595.88
12,194,104,438.94

2,693,492,450.00
727,178,763.49
18,971,836.34
2,377,182.45
2,002,659.95
34,867,933.79
3,478,890,826.02
10,750,785,382.01

2,311,992,300.00
172,227,162.47
729,661,694.53
121,085,058.06
2,482,872.22
2,425,728.86
251,586,865.90
3,591,461,682.04
11,350,589,284.67

2,035,742,375.00
277,137,691.16
172,227,162.47
714,078,694.34
119,511,518.25
3,222,365.16
3,299,925.09
263,751,024.94
3,588,970,756.41
11,212,035,317.62
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(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม

หนี.สินหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลอืนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หุน้ กูท้ ีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการอืน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนีสินจากสัญญาทีสร้างภาระ
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนี.สินหมุนเวียน
หนี.สินไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนีอืน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลอืน
หุน้ กู้
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
รวมหนี.สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี.สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

132,783,349.29
322,895,153.90
3,700,985.22
800,868,673.46
418,098,198.60
8,277,853.14
256,820,821.23
1,943,445,034.84

131,476,554.31
384,460,652.77
4,142,601.39
555,015,907.34
626,628,156.08
5,904,262.71
1,065,502,400.53
38,263,295.72
1,632,623.22
260,398,755.73
3,073,425,209.80

104,382,285.22
253,582,157.26
22,331,577.12
991,936,967.50
50,000,000.00
794,331,529.63
2,712,256.20
851,446,479.48
8,070,005.84
1,632,623.22
253,510,787.86
3,333,936,669.33

94,758,606.17
158,948,312.11
1,201,522.68
800,868,673.46
129,892,724.82
151,475,150.68
143,028,585.86
1,480,173,575.78

76,355,056.85
134,945,103.33
2,237,221.97
545,322,816.00
626,628,156.08
63,371,546.12
723,383,315.01
135,847,549.13
2,308,090,764.49

61,551,994.88
157,703,420.27
2,316,948.18
981,680,901.78
794,331,529.63
58,161,989.91
621,930,835.37
147,614,282.04
2,825,291,902.06

5,960,343.44
1,343,135,628.89
614,136,723.52
34,591,233.68
1,338,129.00
1,999,162,058.43
3,942,607,093.27

10,800,750.00
5,998,133.41
1,105,800,113.81
782,321,919.79
7,203,737.00
1,912,124,654.01
4,985,549,863.81

36,360,238.97
598,754,481.41
310,000,000.00
655,787,535.99
8,650,354.16
1,609,552,610.53
4,943,489,279.86

2,924,977.32
1,343,135,628.89
614,136,723.52
887,731.00
1,961,085,120.73
3,441,258,696.51

3,018,647.55
1,064,322,960.89
782,321,919.79
6,365,433.00
1,856,028,961.23
4,164,119,725.72

1,270,834.83
565,119,425.73
655,787,535.99
7,324,838.67
1,229,502,635.22
4,054,794,537.28
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(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

11,940,717,764.00

10,380,717,764.00

9,773,962,775.00

11,940,717,164.00

10,380,717,764.00

9,773,962,775.00

6,946,884,128.00

6,947,134,128.00

6,947,134,128.00

6,946,884,128.00

6,947,134,128.00

6,947,134,128.00

356,896,102.00

356,896,102.00

356,896,102.00

356,896,102.00

356,896,102.00

356,896,102.00

11,116,910.61

11,116,910.61

11,116,910.61

2,838,072.78

2,838,072.78

2,838,072.78

102,114,926.53

(103,710,853.36)

(205,221,031.80)

2,908,382.72

(120,398,743.83)

(149,627,522.44)

(93,116.70)

(1,744,566.19)

(5,619,025.22)

-

-

-

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

7,416,918,950.44

7,209,691,721.06

7,104,307,083.59

7,309,526,685.50

7,186,469,558.95

7,157,240,780.34

ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

142,653,206.67

150,140,671.62

146,308,075.49

-

-

-

7,559,572,157.11

7,359,832,392.68

7,250,615,159.08

7,309,526,685.50

7,186,469,558.95

7,157,240,780.34

11,502,179,250.38

12,345,382,256.49

12,194,104,438.94

10,750,785,381.01

11,350,589,284.67

11,212,035,317.62

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้ - มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 9,773,962,775 หุน้ ณ วันที 30 กันยายน 2560 และ
หุน้ สามัญ 10,380,717,764 หุน้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ทุนทีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 6,947,134,128 หุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ภายหลังจากการปรับปรุ งทุนของกิจการใหม่
ในเดือน สิ งหาคม 2555)
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนี.สินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
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สิงทีส ่ งมาด้ วย 3
งบกําไรขาดทุน

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม

รายได้
รายได้จากการขายทีดิน บ้านพร้อมทีดิน และห้องชุด
รายได้จากการให้เช่าและค่าบริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายทีดิน บ้านพร้อมทีดิน และห้องชุด
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอืน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จ่าย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับงวด
การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นพืน. ฐาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

1,125,981,763.61
26,275,895.45
56,214,132.94
1,208,471,792.00

971,277,701.65
40,973,474.12
29,960,729.29
1,042,211,905.06

1,157,915,554.70
61,414,747.33
100,939,692.48
1,320,269,994.51

693,142,254.53
26,248,460.88
113,463,959.40
832,854,674.81

606,324,126.65
28,312,096.95
118,127,448.86
752,763,672.46

578,508,946.25
18,469,959.08
147,816,369.18
744,795,274.51

698,937,730.58
19,366,006.86
137,248,947.26
209,179,665.65
316,999.99
56,122,971.64
1,121,172,321.98
87,299,470.02
24,165,113.38
63,134,356.64

600,397,965.62
75,930,309.43
184,735,501.44
274,712,844.72
1,632,623.22
88,316,539.47
1,225,725,783.90
(183,513,878.84)
10,849,248.10
(194,363,126.94)

761,886,351.19
100,354,125.37
172,518,196.15
257,590,407.50
113,423,159.04
1,405,772,239.25
14,192,780.53
(99,695,025.27)
5,647,749.30
(105,342,774.57)

456,475,336.31
16,994,546.60
85,042,903.69
166,853,332.90
56,959,294.00
782,325,413.50
50,518,858.67
(578,351.57)
51,097,210.24

396,666,811.03
24,984,353.42
133,610,609.94
160,244,184.46
156,018,924.07
871,524,882.92

367,118,911.57
19,467,958.54
106,436,973.91
117,917,506.40
163,956,898.93
774,898,249.35

(118,761,210.46)
570,728.09
(119,331,938.55)

(30,102,974.84)
(874,196.23)
(29,228,778.61)

50,301,460.36
12,832,896.28
63,134,356.64

(201,850,591.89)
7,487,464.95
(194,363,126.94)

(101,510,178.44)
(3,832,596.13)
(105,342,774.57)

51,097,210.24
51,097,210.24

(119,331,938.55)
(119,331,938.55)

(29,228,778.61)
(29,228,778.61)

(0.0101)

(0.0291)

(0.0146)

0.0103

(0.0172)

(0.0042)
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สิงทีส ่ งมาด้ วย 3
งบกระแสเงินสด

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

30 กันยายน 2560

เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

(2,510,542,615.31)

(346,069,990.37)

264,204,762.23

(2,046,864,395.71)

(23,001,612.08)

119,834,476.84

เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

(1,203,521,164.39)

(513,763,731.70)

(211,660,713.04)

(1,531,853,684.91)

(594,071,170.15)

212,305,519.04

14,813,316.08

43,912,953.80

(35,135,455.57)

10,465,066.77

17,061,994.78

30,498,121.60

(3,699,250,463.62)

(815,920,768.27)

17,408,593.62

(3,568,253,013.85)

(600,010,787.45)

362,638,117.48

เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิม ขึน. (ลดลง) สุ ทธิ
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ติด
อากรแสตมป์
30 บาท

สิงทีส ่ งมาด้ วย 7
หนังสือมอบอํานาจ
สําหรับการจองซือ หุ้นสามัญเพิม ทุนของ บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)
เขียนที ______________________________
วันที ________________________________

ข้าพเจ้า __________________________________________ (“ผู้มอบอํานาจ”) สัญชาติ ________________
เลขประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล ________________________________________________
อยูบ่ า้ นเลขที _______________ ถนน _________________________ ตําบล/แขวง ________________________________
อําเภอ/เขต ________________________ จังหวัด __________________________ รหัสไปรษณี ย ์ ___________________
ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จํานวน ________________________________หุ ้น
เป็ นผูม้ ี สิทธิ จองซื9 อหุ ้นสามัญเพิมทุ นของบริ ษทั ฯ จํานวน __________________________ หุ ้น รายละเอี ยดปรากฏตาม
ใบรับรองสิ ทธิการจองซื9อหุน้ สามัญเพิมทุนซึงออกโดยนายทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ขอมอบอํานาจให้ นาย/นาง/นางสาว _________________________ (“ผู้รับมอบอํานาจ”) อายุ _________ ปี
เลขประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง __________________________________________________________________
อยูบ่ า้ นเลขที ______________ถนน __________________________ตําบล/แขวง ________________________________
อําเภอ/เขต ________________________ จังหวัด _________________รหัสไปรษณี ย ์ _______________
เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจ โดยชอบด้วยกฎหมายดําเนินการแทนข้าพเจ้าในการจองซื9อหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ
จํานวน ________________________ หุน้ รวมถึง มีอาํ นาจในการลงนาม แก้ไข เพิมเติมข้อความในใบจองซื9 อหุ ้นสามัญเพิม
ทุนของบริ ษทั ฯ ชําระค่าหุน้ สามัญเพิมทุน และดําเนินการใดๆ ทั9งปวงซึงเกียวข้องกับการจองซื9อหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ
แทนข้าพเจ้าผูม้ อบอํานาจได้จนเสร็ จการกิ จการใดที ผูร้ ับมอบอํานาจได้กระทําไปภายใต้การมอบอํานาจตามหนังสื อมอบ
อํานาจฉบับนี9 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทุกประการ

ลงชือ.....................................................................ผูม้ อบอํานาจ
(....................................................)
ลงชือ.....................................................................ผูร้ ับมอบอํานาจ
(....................................................)

หมายเหตุ: โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจ และ/หรื อ หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูม้ อบอํานาจ และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ี อาํ นาจลงนาม พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ั บมอบอํานาจ ซึ งลงลายมื อชื อรั บรองสําเนา
ถูกต้อง

สิงทีส ่ งมาด้ วย 8
แผนทีส ถานทีส ําหรับการรับจองซือและการชําระเงินค่ าจองซือ หุ้นสามัญเพิม ทุน

บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)
เลขที 2922/209 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชัน 13 (12 เอ)
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร. 0 2030 1399 แฟกซ์ 0 2030 1398
www.nusasiri.com

เรื่อง
subject:

แจงเตือนการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (XR)
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) (NUSA)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of NUSA

ตามที่ทานไดฝากหลักทรัพยดังกลาวขางตนไวกับ บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจงใหทานทราบวา
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
วันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน (X-Date) XR

NUSA

22/12/2017

วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน (Book closing Date)
อัตราสวน (Exercise ratio)
หุนสามัญเดิม (Old) : หุนสามัญใหม (New)
ราคาหนวย/หุน/บาท (Exercise price (Baht per share))

27/12/2017

กําหนดวันจองซื้อระหวางวันที่ (Exercise Date)

15/01/2018 - 19/01/2018

ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
 ทานมีหุนฝากไวกับบริษัทฯ
(Your existing shares as book close date)

.......( )....... หุน (shares)

ถาทานมอบหมายใหบริษัทฯ นําสงเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใชสิทธิ
ในการจองซื้อฯ ทานตองนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัทฯ
(Documents Required)

ติดตอภายใน (contact within)

10 : 1
0.50

1. ใบจองซื้อฯ
15/01/2018
(Registration Form)
2. ใบรับรองการใชสิทธิการจองซือ
้ ฯ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
3. เช็คชําระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจายตามที่ระบุในใบจองฯ **เพิ่มเติม (Remark) : 1 หุนสามัญเพิ่มทุน ตอ 1 หนวย
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (NUSA-W3) ฟรี
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน รับรองสําเนาถูกตอง
(Certified true copy of the identification card or passport)

