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กําหนดการจองซื้อและรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุน 

1.  กําหนดวันจองซื้อและรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุน 

      ระหวางวันท่ี 10 – 14 มิถุนายน 2556 ในระหวางเวลา 09.00 น. - 16.00 น. (รวม 5 วันทําการ)  

 

2.  ชื่อผูติดตอและสถานที่การจองซื้อและรับชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุน  

ฝายเลขานุการบริษัท 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  

อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร ชั้น 27  หองประชุม A  

ท่ีอยู 1858/118-119, 121-122,124-130  

ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท 0-2338-3289-92 โทรสาร 0-2338-3904 

 

3.  การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน  

      3.1) กรณีผูถือหุนเดิมจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิหรือนอยกวาสิทธิท่ีไดรับการจัดสรร ผูถือหุนรายดังกลาวจะไดรับ

การจัดสรรท้ังจํานวนท่ีจองซื้อ  

3.2) กรณีผูถือหุนเดิมจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนเกินกวาสิทธิท่ีไดรับการจัดสรร จะตองแสดงความจํานงการจองซื้อหุน

สามัญเพ่ิมทุนเกินสิทธิตามใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนในคราวเดียวกับการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิ โดย

กรณีมีหุนสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ  มีอํานาจจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ี

เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมท่ีประสงคจะซื้อเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิม ในราคาเดียวกันกับหุนท่ีไดรับการ

จัดสรรตามสิทธิ ดังน้ี  

(1) ในกรณีท่ีมีหุนเหลือมากกวาจํานวนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรใหแกผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิและชําระคา

จองซื้อหุนดังกลาวท้ังหมดทุกรายตามจํานวนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิ 

(2) ในกรณีท่ีมีหุนเหลือนอยกวาจํานวนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรใหแกผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิ ตามขั้นตอน

ดังน้ี 

(ก)   จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผู

จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนท่ีเหลือ จะไดเปนจํานวนหุนท่ีผูจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละ

รายมีสิทธิท่ีจะไดรับจัดสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุน ใหปดเศษหุนน้ันท้ิง) ท้ังน้ี จํานวนหุนท่ีมีสิทธิไดรับการ

จัดสรรจะไมเกินจํานวนท่ีผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว 

(ข)  ในกรณีท่ียังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (ก) อยูอีก ใหทําการจัดสรรใหแกผูท่ีจองซื้อเกินกวา

สิทธิแตละรายและยังไดรับการจัดสรรไมครบ โดยจะจัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูท่ีจองซื้อเกิน

กวาสิทธิแตละรายน้ัน โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนท่ี

เหลือ จะไดเปนจํานวนหุนท่ีผูจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิท่ีจะไดรับการจัดสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุน 

ใหปดเศษหุนน้ันท้ิง) ท้ังน้ี จํานวนหุนท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนท่ีผูถือหุนแตละรายจองซื้อ

และชําระคาจองซื้อแลว และใหดําเนินการจัดสรรหุนใหผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิดวยวิธีการในขอ (ข) น้ี 

จนกระท่ังไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร 

3.3   กรณีมีหุนเหลือจากการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะขออนุมัติลดทุนจด

ทะเบียนในการประชุมผูถือหุนคร้ังถัดไป 
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4.  วิธีการจองซื้อและรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุน 

      4.1) ผูถือหุนสามารถจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ไดตามวัน เวลา และสถานท่ีตามท่ีระบุไวในขอ 1 และขอ 2  

4.2) เอกสารท่ีใชในการจองซื้อ ประกอบดวย  

(1)    ใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีกรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน ชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อ และใน

กรณีท่ีผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน พรอมประทับตราสําคัญ

ของนิติบุคคล (ถามี) 

(2) หลักฐานการชําระเงิน ไดแก ใบนําฝากเงินเขาบัญชี ( Pay-in Slip) หรือเช็คบุคคล แคชเชียรเช็ค หรือดราฟ 

(ท่ีสามารถเรียกเก็บไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทาน้ัน) พรอมท้ังระบุชื่อ 

นามสกุล หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได ดานหลังของหลักฐานการชําระเงิน 

(3) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

และไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือฉบับน้ี 

(4) เอกสารประกอบการแสดงตน  

 (ก)  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขท่ี

บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอ่ืนหนาท่ีมีเลขท่ีบัตรประชาชน พรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานท่ีผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

โดยลายมือชื่อน้ันจะตองตรงกับลายมือชื่อท่ีลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนทุก

ฉบับ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงชื่อสกุล ซึ่งทําใหชื่อสกุลไมตรงกับชื่อผูถือหุนท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือ

หุน ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2556 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแนบสําเนาเอกสาร

ท่ีออกโดยหนวยงานราชการ เชน ทะเบียนสมรส ใบหยา ใบแจงเปล่ียนชื่อสกุล เปนตน พรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว  : สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยซึ่งออกไม

เกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน  

และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาใบตาง

ดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง  (แลวแตกรณี ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว  พรอมลง

นามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ง) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ  และ

หนังสือรับรองของบริษัทท่ีมีอายุไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผู

มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตาง

ดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง  (แลวแตกรณี ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว  พรอมลง

นามรับรองสําเนาถูกตองสําเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรอง

ลายมือชื่อโดยเจาหนาท่ี Notary Public และรับรองโดยเจาหนาท่ีสถานทูตไทย  หรือสถานกงสุลไทยใน

ประเทศท่ีเอกสารดังกลาวไดจัดทํา หรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ 
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ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับตองตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามใน

เอกสารจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

(5) หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทน ซึ่งติดอากรแสตมป 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายใหผูรับมอบอํานาจมา

กระทําการแทน) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

(6) สําหรับผูจองซื้อท่ีจองซื้อหุนเกินกวาสิทธิท่ีไดรับ และประสงคท่ีจะรับเงินคาจองซื้อหุนคืนในกรณีท่ีไมไดรับ

การจัดสรรหุนในสวนท่ีเกินกวาสิทธิ หรือไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนท่ีจองซื้อเกินสิทธิ โดยวิธีโอน

เงินเขาบัญชีอัตโนมัติ (Automatic transfer System: ATS) จะตองแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหนาแรก

ท่ีระบุชื่อบัญชีหรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวันอยางใดอยางหน่ึงท่ีเปดไวกับธนาคารท่ีมีสาขาใน

ประเทศไทย พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 

4.3 ผูถือหุนท่ีประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตองชําระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดย

มีวิธีการชําระเงิน ดังน้ี  

(1)    กรณีชําระเปนเงินโอน  

(ก) ชําระเงิน เขาบัญชี “ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป เพ่ือการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน“ บัญชีออม

ทรัพยเลขท่ี 333-1-73586-2  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาถนนบางนา-ตราด 

(ข) ฝาก/โอนเงินคร้ังเดียว ตอ 1 ใบจอง ท้ังกรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ํากวาสิทธิ หรือเกินกวาสิทธิ 

(ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถือหุน  (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุน ) ชื่อ-นามสกุล  และหมายเลข

โทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดไวดานหลังของหลักฐานใบนําฝากเงินเขาบัญชี (Pay-in Slip) 

(ง) กําหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชําระดวยเงินโอน 

 โอนดวยเงินสด : รับจองซื้อระหวางวันท่ี 10 – 14 มิถุนายน 2556 ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

 โอนดวยเช็ค : รับจองซื้อระหวางวันท่ี 10 – 12 มิถุนายน 2556 ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

ท้ังน้ี เช็คท่ีใชโอนตองลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 12 มิถุนายน 2556 ซึ่งจะตองสามารถเรียกเก็บเงินได

จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ภายใน 1 วันทําการเทาน้ัน 

(2) กรณีชําระเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟ  

(ก) ส่ังจาย  “บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป เพ่ือการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน“ โดยตองลงวันท่ีไมเกิน

วันท่ี 12 มิถุนายน 2556 ซึ่งจะตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ภายใน 1 

วันทําการเทาน้ัน 

(ข) รวมจายเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟ จํานวน 1 ฉบับตอ 1 ใบจอง ท้ังกรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือ

ต่ํากวาสิทธิ หรือเกินกวาสิทธิ 

(ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถือหุน  (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุน ) ชื่อ-นามสกุล  และหมายเลข

โทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟ 

(ง) กําหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชําระดวย เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟ : รับจองซื้อระหวางวันท่ี 10 – 12 

มิถุนายน 2556 ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

 

ทั้งนี้ ผูถือหุนที่จองซื้อจะเปนผูรับภาระคาใชจายและคาธรรมเนียมธนาคาร (ถามี) ตางหากจากจํานวนเงิน

คาจองซื้อหุน 
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4.4 ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ 4.2 พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 4.3 มา

ยื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดท่ีสํานักงานของบริษัทฯ ตามสถานท่ีท่ีไดระบุไวในขอ 2 ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนประสงคจะสงใบจองซื้อหุนทางไปรษณีย โปรดจัดสงเอกสารการจองซื้อตาง  ๆ 

ตามขอ 4.2 โดยสงทางไปรษณียแบบลงทะเบียนดวนพิเศษ (EMS) เทานั้น มายังสํานักงานของ บริษัทฯ ตามท่ี

อยูท่ีระบุไวในขอ  2 ท้ังน้ี เอกสารการจองซื้อจะตองถึงบริษัทฯ ภายในเวลา  16.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 

2556 และเพ่ือความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวงเล็บมุมซองวา “การจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน” 

 

หากบริษัทฯ ไมไดรับเอกสารประกอบการจองซื้อหุนภายในวันและเวลาดังกลาว บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะถือวาผูถือหุนราย

น้ันสละสิทธิในการจองซื้อหุนดังกลาว โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังกลาวใหแกผูถือหุนรายอ่ืน

ท่ีจองซื้อเกินสิทธิตอไป 

 

4.5 บริษัทฯ จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือเรียกเก็บเงิน และจะตัด

สิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายท่ีธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟได

จากการเรียกเก็บเงินคร้ังแรก 

 

4.6 ผูจองซื้อท่ียื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อหากบริษัทฯ ไมไดรับการเอกสารการจองซื้อหุนสามัญ และ/หรือ

คาจองซื้อหุนตามขอ 4.2 และขอ 4.3 ภายในเวลาท่ีกําหนด โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวใหแกผู

ถือหุนรายอ่ืนท่ีจองซื้อเกินสิทธิตอไป 

 

5.   การคืนเงินคาจองซื้อหุนและการคืนเช็คคาจองซื้อหุน   

 ในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนหรือการคืนเช็คคาจองซื้อหุน บริษัทฯ จะดําเนินการ ดังตอไปน้ี  

5.1 กรณีผูถือหุนท่ีจองซื้อหุนเกินสิทธิและไมไดรับการจัดสรรหุนหรือไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนท่ีจองซื้อ

เกินสิทธิ เน่ืองจากมีหุนเหลือไมพอขาย 

บริษัทฯ จะคืนเงินตามจํานวนหุนท่ีไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ ภายใน 14 วัน นับ

จากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนท่ีไมไดรับ

การจัดสรรใหแกผูจองซื้อไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว บริษัทฯ จะตองชําระดอกเบ้ียใหแกผูจองซื้อในอัตรา

รอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพนกําหนด

ระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาว โดยผูจองซื้อสามารถเลือกวิธีการรับ

เงินคาจองซื้อคืนดวยวิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 

(1) รับเงินโอนเงินเขาบัญชีอัตโนมัติ ( Automatic transfer System: ATS) โดยตองเปนบัญชีออมทรัพยหรือ

บัญชีกระแสรายวันท่ีเปดไวกับธนาคารท่ีมีสาขาในประเทศไทยเทาน้ัน และชื่อบัญชีตองเปนชื่อเดียวกับชื่อ

ของผูจองซื้อท่ีระบุในใบจองซื้อ โดยแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหนาแรกท่ีระบุชื่อบัญชี หรือสําเนา 

Statement บัญชีกระแสรายวันอยางใดอยางหน่ึง พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) รับเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูในทะเบียนผูถือหุน 

ท้ังน้ี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวใน

ทะเบียนผูถือหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี
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สิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

 

กรณีท่ีผูจองซื้อไมไดระบุวิธีการรับเงินคาจองซื้อคืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุน

ใหแกผูจองซื้อ โดยสงเปนเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในทะเบียนผูถือหุน 

5.2 กรณีท่ีผูถือหุนท่ีจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหลักทรัพย เน่ืองจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ และ/หรือไม

สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหลักทรัพยตามเช็คคาจองซื้อหลักทรัพย 

ในกรณีดังกลาว ผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คคืนจากบริษัทฯ ตามท่ีอยูท่ีระบุไวในขอ 2 ภายใน 30 วัน นับจาก

วันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ 

 

6.   วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

       ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

6.1 ในกรณีประสงคจะขอรับใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับ

ฝากหลักทรัพย”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะสงมอบใบหุนตามจํานวนหุนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผู

ไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและท่ีอยูในทะเบียนผูถือหุน ภายใน 15 วัน นับจากวันปดการ

จองซื้อหุน ซึ่งในกรณีน้ี ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้ออาจไดรับใบหุนภายหลังจากท่ีหุนของบริษัทฯ ไดรับ

อนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว 

6.2 ในกรณีประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู  บริษัทฯ จะ

ดําเนินการนําหุนท่ีไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” โดย

ศูนยรับฝากหลักทรัพยและบริษัทหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนท่ีผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐาน

การฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ซึ่งในกรณีน้ี ผูจองซื้อจะสามารถขายหุน

ท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายได

ในตลาดหลักทรัพยฯ 

ในกรณีขอ 6.2 น้ี ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยท่ีผูจองซื้อประสงคจะฝากหุน

ไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะน้ัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อ

ตามขอ 6.1 แทน 

6.3 ในกรณีประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุน

ท่ีไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ

บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนเขาบัญชีดังกลาวในนามของผูจองซื้อหุน และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อ

ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ซึ่งในกรณีน้ี ผูจองซื้อจะสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรใน

ตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ 

และหากผูจองซื้อตองการถอนหลักทรัพยดังกลาว สามารถติดตอศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียม

การถอนหลักทรัพยตามอัตราท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด 

 

7.   ขอมูลสําคัญอื่นๆ 

7.1 หากจํานวนหุนท่ีผูถือหุนระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนไมตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ ไดรับชําระ บริษัทฯ 
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ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือตามจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ ไดรับจากการจองซื้อหุนเปนหลัก แตท้ังน้ี จํานวนเงินดังกลาว

จะตองไมเกินมูลคาหุนท่ีผูถือหุนท่ีจองซื้อไดรับจัดสรรท้ังหมด 

7.2 ในกรณีหากการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิ และ/หรือหากการสละสิทธิหรือการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญเพ่ิมทุนไมครบของผูถือหุนสัญชาติไทย ทําใหสัดสวนการถือหุนสามัญของผูถือหุนตางดาวเกินกวารอยละ 

30 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน

ดังกลาวใหแกผูถือหุนตางดาวดังกลาว โดยผูถือหุนตางดาวดังกลาวอาจไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรร

เพียงบางสวนตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนตางดาวท่ีเหลืออยู และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากกรณีดังกลาวตอไป 

7.3 ผูถือหุนท่ีใชสิทธิในการจองซื้อจะตองระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย (ตามท่ีระบุไวดานหลังใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิม

ทุน) ท่ีผูถือหุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และเลขท่ีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยท่ีประสงคจะใหโอนหุนท่ีไดรับการ

จัดสรรเขาบัญชีดังกลาวใหถูกตอง หากระบุบริษัทหลักทรัพยหรือเลขท่ีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง จะทํา

ใหไมสามารถโอนหุนเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยได ซึ่งบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของหุนหรือความ

ลาชาในการติดตามคืนหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนกรอกรายละเอียดดังกลาวไมถูกตองครบถวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ

ในการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อแทน  ซึ่งอาจทําใหผูถือหุนไมสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาด

หลักทรัพยฯ ไดทันในวันทําการแรกของการซื้อขายหลักทรัพยท่ีจองซื้อ 

7.4  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนเงื่อนไขในการจองซื้อหุน วิธีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือขอมูลใดๆ ท่ี

เกี่ยวของกับวิธีการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดใน

การดําเนินงาน ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

7.5 ผูจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีและไดรับการจัดสรร จะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัทคร้ังท่ี 3 

ในอัตราสวน 1 หุนสามัญเพ่ิมทุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา  

 

ท้ังน้ี หากมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนหรือขอมูลเกี่ยวกับ

การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท กรุณาติดตอสอบถามไดท่ีฝายเลขานุการบริษัท  หมายเลขโทรศัพท 

0 -2338 -3289 ถึง 92 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                           
                                                                            (นางสาวดวงกมล โชตะนา)    

                      กรรมการผูอํานวยการ  
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สวนที ่1 

ขอมูลการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 

1.   ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท 

       บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  Nation Multimedia Group Public 

Company Limited สํานักงานใหญตั้งอยูท่ี อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร ชั้น 27 – 32 เลขท่ี 1858/118 – 119, 121 – 122, 

124 –130 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โทรศัพท (02) 338 – 3333 โทรสาร (02) 338 – 

3938  

 

2.   วัน เดือน ป และคร้ังที่ของการประชุมกรรมการและการประชุมผูถือหุน ซึ่งมีมติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556  และท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2556 

 

3.   รายละเอียดการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ประเภทของหุนเพิ่มทุน :  หุนสามัญท่ีออกใหม 

ทุนจดทะเบียนชําระแลวกอน

การเพิ่มทุน  

:  873,302,359 บาท แบงเปน หุนสามัญ จํานวน 1,647,740,300 หุน มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 0.53 บาท 

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระ

แลวภายหลังการเพิ่มทุน (ใน

กรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญ

เพิ่มทุนไดครบทั้งจํานวน) 

:  1,746,604,718 บาท แบงเปน หุนสามัญ จํานวน 3,295,480,600 หุน มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 0.53 บาท 

วิธีการจัดสรร 

 

:  จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 14 

มีนาคม 2556 (และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา  225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี  15 

มีนาคม 2556) ตามสัดสวนการถือหุน 

 

ในกรณีท่ีมีหุนสามัญท่ีไมไดรับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุน

เดิม บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิมท่ี

ประสงคจะซื้อหุนเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิม  (Excess right) ในราคา

เดียวกันกับหุนท่ีไดรับการจัดสรร  

 

ในกรณีท่ีหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือมีจํานวนนอยกวาจํานวนท่ีมีผูถือหุนเดิม

จองซื้อเกินสิทธิ  จะจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือใหแกผูถือหุนท่ีจองซื้อเกิน

สิทธิแตละรายตามสัดสวนหุนสามัญเดิมท่ีถืออยู  โดยการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม

ทุนดังกลาวใหดําเนินการไปจนกระท่ังไมมีหุนสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการ

จัดสรร 
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ในกรณีมีหุนเหลือจากการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของผูถือหุนเดิมของ

บริษัทฯ บริษัทฯ จะขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนในการประชุมผูถือหุนคร้ังถัดไป 

จํานวนหุนที่จัดสรร :  1,647,740,300 หุน  

อัตราสวน :  1 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญใหม  

ราคาเสนอขายตอหุน :  1.00 บาท 

 

4.   กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  1/2556 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556  ไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิ

ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ  ตามสัดสวนจํานวนหุน  ในวันท่ี 14 มีนาคม 2556 และให

รวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา  225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการ

แกไขเปล่ียนแปลง) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันท่ี 15 มีนาคม 2556 

 

5.   กําหนดวันจองซื้อและรับชําระเงินคาหุนเพิ่มทุน 

ระหวางวันท่ี 10 – 14 มิถุนายน 2556 ในระหวางเวลา 09.00 น. - 16.00 น. 

 

6.  วัตถุประสงคการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนสวนที่เพิ่ม  

 เพ่ือรองรับการซื้อหุนของผูถือหุนเดิม  รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายแกผูถือหุนเดิม  และรองรับ

การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายแกกรรมการ  ผูบริหารและ /หรือ พนักงานของบริษัทฯ  และ/หรือ บริษัท

ยอย 

 เพ่ือใชเงินท่ีไดในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทยอย  อันไดแก บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง  คอรปอเรชั่น จํากัด  

(มหาชน) (“NBC”) จํานวนประมาณ  1,061.22 ลานบาท และบริษัท  เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล  เอ็ดดูเทนเมนท  จํากัด 

(มหาชน) (“NINE”) จํานวนประมาณ 340.00 ลานบาท 

 เพ่ือใชเงินท่ีไดเปนเงินลงทุนในธุรกิจดิจิตอลทีวี  ธุรกิจการศึกษา  ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ  จํานวน

ประมาณรอยละ 50 ของเงินท่ีไดรับจากการเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือจากการจองซื้อหุนเพ่ิมทุนของบริษัทยอย  

 เพ่ือใชเงินท่ีไดเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ัง ใชชําระคืนหน้ี จํานวนประมาณรอยละ 50 

ของเงินท่ีไดรับจากการเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือจากการจองซื้อหุนเพ่ิมทุนของบริษัทยอย 

 

7.  ประโยชนที่บริษัทจะไดรับจากการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  

 บริษัทฯ มีเงินทุนสําหรับการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ  NBC และ NINE เพ่ือรักษาสถานะของการเปนบริษัทยอย  

และอํานาจการควบคุมในบริษัทยอยท้ังสองแหง 

 บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ 

 การขยายฐานเงินทุนของบริษัทฯ จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงทางดานการเงินของบริษัทฯ อันจะสงผลใหบริษัทฯ มี

ตนทุนการกูยืมเงินท่ีต่ําลงในอนาคต 

 เปนแรงจูงใจแกพนักงาน  รวมท้ังเปนการใหรางวัลและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงาน

ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย และเปนการรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และมีความสําคัญตอการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ 
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8.  นโยบายเงินปนผลและสิทธิในการรับเงินปนผลของหุนสวนที่เพิ่มทุน 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ในอัตราไมเกินรอยละ 65 ของกําไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลัง

หักภาษีเงินไดนิติบุคคลและหลังหักสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอ่ืนๆ  ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน  ความจําเปน  

ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองไดรับการอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถือหุน 

 

 ผูจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนคร้ังน้ีมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงาน  เร่ิมตั้งแตผูจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวไดรับ

การจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ แลว 

 

 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ  จะมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ  ตอเมื่อบริษัทฯ  ไดดําเนินการจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรียบรอยแลว  และในกรณีท่ีบริษัทฯ  มีการจายปนผล  ก็จะมีสิทธิท่ีจะ

ไดรับเงินปนผลในฐานะผูถือหุนของบริษัทฯ 

 

9.  รายละเอียดอื่นที่จําเปนสําหรับใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุนของบริษัทฯ 

ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในคร้ังน้ี จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน

สามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3 โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 1 หุนสามัญเพ่ิมทุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย

รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิมีดังน้ี 

 

ประเภท : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท  เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด  (มหาชน) 

คร้ังท่ี 3 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3”)  

ชนิด : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนมือได 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 5 ป นับตั้งแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1,647,740,300 หนวย 

ราคาเสนอขายตอหนวย : หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท) 

วิธีการเสนอขาย : เปนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนใน

อัตราสวน  1 หุนสามัญเพ่ิมทุนตอ  1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยกําหนดรายชื่อผูถือ

หุนท่ีมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิ ( Record Date) ในวันท่ี 

14 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา  225 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 15 มีนาคม 2556 

จํานวนหุนที่สํารองเพื่อการ

ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

: 1,647,740,300 หุน (มูลคาท่ีตราไว 0.53 บาท) คิดเปนรอยละ  50.00 ของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน โดยท่ีไมมีหุน

เหลือจากการออกและเสนอขายในคร้ังน้ี จํานวน 3,295,480,600 หุน  

อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน (โดยอัตราการใชสิทธิอาจเปล่ียนแปลง

ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
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ราคาใชสิทธิ : 1.00 บาทตอหุน  ซึ่งเปนราคาท่ีมีสวนลดคิดเปนรอยละ  62.38 ของราคาถัวเฉล่ียถวง

นํ้าหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ในชวงระยะเวลา 7 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คร้ังท่ี 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  15 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งเทากับ  2.66 บาท/หุน (โดย

ราคาการใชสิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันท่ี 20 มิถุนายน 2556 

ระยะเวลาการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดทุกวันท่ี 15 ของเดือน

ธันวาคมและเดือนมิถุนายนของแตละป  (วันกําหนดใชสิทธิ ) โดยวันกําหนดใชสิทธิคร้ัง

แรกจะตรงกับวันท่ี 15 ธันวาคม 2556 และวันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายจะตรงกับวันท่ี

ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ  5 ป ซึ่งตรงกับวันท่ี  19 มิถุนายน 2561 ในกรณีท่ีวันใช

สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทฯ  ใหเล่ือนวันใชสิทธิเปนวันทําการสุดทายของ

บริษัทฯ กอนวันใชสิทธิ โดยระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิคร้ังสุดทายจะตอง

ไมนอยกวา 15 วันกอนวันใชสิทธิ 

ตลาดรองของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

: บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ  

ตลาดรองของหุนสามัญที่

เกิดจากการใชสิทธิ 

: บริษัทฯ จะนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิในคร้ังน้ีเขาจดทะเบียน เปนหลักทรัพยจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3 (NMG-W3) ปรากฎตามเอกสารแนบ 4 ของ

หนังสือฉบับน้ี 
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สวนที่ 2 

ขอมูลเบื้องตนของบริษัทฯ 

 

1. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจในปจจุบัน 

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (“NMG”) และบริษัทยอย (“กลุมเนชั่น”) ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการ

ขอมูลขาวสารผานส่ือหลากหลายรูปแบบ ซึ่งปจจุบันธุรกิจของกลุมเนชั่นแบงเปนสายธุรกิจหลักได 8 สายธุรกิจ ดังน้ี 

 

สายธุรกิจ บริษัทผูดําเนินการ ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑหลัก 

(1) สายธุรกิจดานขาวธุรกิจ

ภาษาไทย  

 บริษัท กรุงเทพธุรกิจ 

มีเดีย จํากัด  

 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส 

บรอดแคสติ้ง คอร

ปอเรชั่น จํากัด 

 

 ผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

ซึ่งเปนหนังสือพิมพธุรกิจรายวันภาษาไทย  

รวมท้ังดําเนินธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับหนังสือพิมพ

กรุงเทพธุรกิจ เชน เว็บไซตขาว งานอบรม

สัมมนา กิจกรรมพิเศษ บริการขาวส้ันทาง

โทรศัพท เคล่ือนท่ี 

 ผูผลิตชองขาวธุรกิจ “กรุงเทพธุรกิจ” แพรภาพ

ผานจานดาวเทียม และเคเบิลทีวี 

(2) สายธุรกิจดานขาว 

      ท่ัวไปภาษาไทย  

 บริษัท คมชัดลึก มีเดีย 

จํากัด 

 

ผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ คม ชัด ลึก ซึ่งเปน

หนังสือพิมพขาวท่ัวไปรายวัน ภาษาไทย  และ

นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห  ซึ่งเปนนิตยสารวิเคราะห

ขาวท่ัวไปรายสัปดาห รวมท้ังดําเนินธุรกิจ

เกี่ยวเน่ืองกับหนังสือพิมพคมชัดลึก เชน เว็บไซต

ขาว งานอบรมสัมมนา กิจกรรมพิเศษ รายการ

โทรทัศนทางชองทีวีดาวเทียม บริการขาวส้ันทาง

โทรศัพทเคล่ือนท่ี 

(3) สายธุรกิจดานขาว

ภาษาอังกฤษ 

 บริษัท เนชั่น นิวส 

เน็ตเวิรค จํากัด 

 บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น 

เน็กซ ฟรอนเทียร จํากัด   

 

 

 

 ผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ The Nation ซึ่ง

เปนหนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษ และ NJ 

Magazine นิตยสารเพ่ือการเรียนรูภาษาอังกฤษ

สําหรับเยาวชนรายเดือน รวมท้ังดําเนินธุรกิจ

เกี่ยวเน่ืองกับหนังสือพิมพ  The Nation เชน 

เว็บไซตขาว บริการขาวส้ันทางโทรศัพท เคล่ือนท่ี 

 ธุรกิจอบรม สัมมนา และทักษะการส่ือสาร 

 ผูผลิตชองขาวและสาระความรูในภูมิภาค

อาเซียน “ SEA Channel” โดยนําเสนอเน้ือหา

ภาษาอังกฤษ แพรภาพผานจานดาวเทียม และ

เคเบิลทีวี 
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สายธุรกิจ บริษัทผูดําเนินการ ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑหลัก 

(4) สายธุรกิจดานเอ็ดดูเทน 

เมนท และตางประเทศ 

 บริษัท เนชั่น อินเตอร

เนชั่นแนล เอ็ดดูเทน 

เมนท จํากัด (มหาชน) 

(“NINE”) 

 บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทน 

เมนท จํากัด  

 บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท 

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  

 บริษัท เนชั่น คิดส จํากัด 

 ผูผลิต นําเขา และจัดจําหนายหนังสือพ็อค

เก็ตบุคส ส่ิงพิมพสําหรับเยาวชน หนังสือพิมพ

ตางประเทศ นิตยสารตางประเทศ  รวมท้ัง 

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับลิขสิทธิ์ส่ิงพิมพ

ดังกลาว เชน กิจกรรมพิเศษ 

 ผูผลิตชองการตูนและสาระความรูสําหรับ

เยาวชน “ Kid Zone” แพรภาพผานจานดาว 

เทียม และเคเบิลทีวี 

 ผูใหบริการขอมูลขาวสารผานส่ือรูปแบบใหม 

เชน โทรศัพทเคล่ือนท่ี และอุปกรณเคล่ือนท่ี 

อาทิ Smart Phone Tablet เปนตน  

(5) สายธุรกิจดานส่ือ

กระจายภาพและเสียง 

 บริษัท เนชั่น บรอดแคส 

ติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)  

 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ 

มีเดีย จํากัด 

 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น 

จํากัด 

 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ 

สกรีน จํากัด 

 

 ผูผลิตชองรายการโทรทัศนทีวีดาวเทียมดาน

ขาวและสาระบันเทิงไดแก สถานีขาว Nation 

Channel คมชัดลึกทีวี และ รามาแชนแนล  อีก

ท้ังรวมผลิตรายการโทรทัศนในสถานี โทรทัศน

ฟรีทีวี รวมถึงดําเนินธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจส่ือ

โทรทัศน เชน ผลิตละครเวที ผลิตและจําหนาย 

VCD จัดงานอบรมสัมมนาและกิจกรรมพิเศษ 

 รวมผลิตรายการวิทยุและขาวตนชั่วโมงทาง

คล่ืน FM 90.5 MHz และ FM 102 MHz 

 ผูใหบริการขอมูลขาวสารผานส่ือรูปแบบใหม 

เชน เว็บไซต โทรศัพทเคล่ือนท่ี และอุปกรณ

เคล่ือนท่ี อาทิ Smart Phone Tablet เปนตน 

(6) สายธุรกิจดานการพิมพ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศ

ไทย) จํากัด (“WPS”) 

ผูใหบริการงานพิมพทุกประเภทอยางครบวงจรแก

กลุมเนชั่นและลูกคาภายนอก 

(7) สายธุรกิจดานการขนสง บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด 

(“NML”) 

ผูใหบริการขนสงส่ิงพิมพและสินคาท่ัวประเทศแก

กลุมเนชั่นและลูกคาภายนอก 

(8) สายธุรกิจการศึกษา บริษัท เนชั่น ยู จํากัด ดําเนินธุรกิจดานการศึกษา โดยเปนผูบริหารและ

ดําเนินการมหาวิทยาลัยเนชั่น ซึ่งเปดสอนหลักสูตร

ปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมี 2 วิทยาเขต คือ 

วิทยาเขตลําปาง และวิทยาเขตกรุงเทพฯ 

 

ท้ังน้ี บริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญของบริษัทในตารางดังกลาวขางตน รวมท้ัง เปนผูดูแลรับผิดชอบในการบริหารงานดาน

การขาย การตลาด กองบรรณาธิการสํานักขาว ศูนยชางภาพ และฝายงานสนับสนุน  เพ่ือสนับสนุนใหบริษัทในกลุม

เนชั่นสามารถใหบริการขาวสารขอมูลแกลูกคาในส่ือท่ีหลากหลายไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
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โครงสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับป 2553 – 2555 เปนดังน้ี  

รายไดจากการขายและบริการรวม 
ถือหุน 

รอยละ 

2553 

(ลานบาท) 
% 

2554 

(ลานบาท) 
% 

2555 

(ลานบาท) 
% 

ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและโฆษณา        

บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป  100.00 1,214.71 41.39 127.94 4.57 208.58 6.73 

บ.เนช่ัน นิวสเน็ตเวิรค จํากัด   99.99 243.12 8.28 213.28 7.62 269.86 8.70 

บ.คมชัดลึก มีเดีย จํากัด  99.99 159.02 5.42 541.66 19.36 529.11 17.06 

บ.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด   99.97 165.45 5.64 658.71 25.55 691.48 22.29 

รวมรายไดจากธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและโฆษณา  1,782.30 60.73 1,541.59 55.10 1,699.03 54.78 

ธุรกิจส่ือการศึกษาและบันเทิง        

บมจ.เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท   78.46 53.92 1.84 61.52 2.20 71.51 2.31 

บ.เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  - 0.19 0.01 1.39 0.05 2.91 0.09 

บ.เนช่ัน เอ็กมอนทเอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  - 68.57 2.34 67.63 2.42 102.32 3.30 

รวมรายไดจากธุรกิจส่ือการศึกษาและบันเทิง  122.68 4.19 130.54 4.67 176.74 5.70 

ธุรกิจกระจายภาพและเสียงและส่ือสมัยใหม        

บมจ.เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน  61.10      611.68 20.84 803.25 28.71 896.52 28.90 

ธุรกิจดานการพิมพ        

บ.ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)  84.50 29.83 1.02 62.77 2.24 106.79 3.44 

บ.เนช่ัน พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากัด*   - 73.55 2.50 - - - - 

รวมรายไดจากธุรกิจการพิมพ  103.38 3.52 62.77 2.24 106.79 3.44 

ธุรกิจใหบริการรับจัดสงสินคา        

บ.เอ็นเอ็มแอล จํากัด  99.99 76.67 2.61 105.04 3.76 57.79 1.86 

รายไดจากการขายและบริการ-สุทธิ   2.696.71 91.89 2,643.19 94.48 2,936.87 94.68 

รายไดคาเชาและบริการ – สุทธิ  92.92 3.17 97.73 3.49 91.34 2.95 

ดอกเบี้ยรับ  3.08 0.10 2.54 0.09 2.80 0.09 

กําไรจากการตอรองราคาซื้อ  90.83 3.09 - - 1.98 0.06 

เงินปนผลรับ  0.31 0.01 0.77 0.03 0.31 0.01 

รายไดอ่ืน  51.12 1.74 53.34 1.91 68.57 2.21 

รายไดรวม  2,934.97 100.00 2,797.57 100.00 3,101.87 100.00 

หมายเหตุ  *เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ไดรับโอนกิจการของบริษัท เนช่ัน พริ้นติ้ง เซอรวิส 

จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย เพื่อปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท  

 

1.2  ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน  

กลุมบริษัทมีรายไดหลักจากใหบริการขอมูลขาวสารผานส่ือประเภทตางๆ รวมท้ัง การผลิต จัดจําหนาย และ

ใหบริการงานดานส่ิงพิมพ โดยภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท เปน

ดังน้ี 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยของธนาคารแหงประเทศไทย ระบุวา ในป  2555 เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ  6.4 จาก

การเติบโตท่ีดีของอุปสงคในประเทศภาคเอกชน โดยการบริโภคเพ่ิมขึ้นตามภาวะการจางงาน  รายได  และความ

เชื่อมั่นผูบริโภคท่ีอยูในเกณฑดี  ประกอบกับไดรับแรงกระตุนจากมาตรการภาครัฐ  เชน โครงการรับจํานําราคาขาว  

มาตรการคืนเงินภาษีรถยนตคันแรก การปรับขึ้นคาจางขั้นต่ําเปน 300 บาทตอวันใน 7 จังหวัดนํารอง  รวมท้ังปรับขึ้น
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คาจางขั้นต่ํารอยละ 40 ใน 70 จังหวัดท่ีเหลือ เปนตน ขณะท่ีการลงทุนของภาคธุรกิจมีตอเน่ือง ท้ังเพ่ือซอมแซมความ

เสียหายจากอุทกภัย  เพ่ือขยายกําลังการผลิตรองรับความตองการในประเทศ  และเพ่ือปรับกระบวนการผลิตใหลด

การพ่ึงพาแรงงาน ในภาวะท่ีการใชจายในประเทศขยายตัวดี  การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ือจําหนายในประเทศ

สามารถขยายตัวดีตามไปดวย  แตการผลิตท่ีเนนเพ่ือการสงออกไดรับผลกระทบจากเหตุการณท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ โดยในชวงคร่ึงแรกของปมีขอจํากัดจากความเสียหายของกําลังการผลิตจากอุทกภัย  แมตอมาไดมีการ

ซอมแซมจนกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมสงออกหลักกลับมาเปนปกติเกือบท้ังหมด แตความออนแอของเศรษฐกิจ

โลกทําใหอุปสงคจากตางประเทศอยูในระดับต่ํา จึงสงผลใหท้ังปมูลคาการสงออกสินคาขยายตัวต่ํา 

 

สําหรับป 2556 ธนาคารแหงประเทศไทยคาดการณวา เศรษฐกิจจะขยายตัวไดดีตอเน่ืองจากป 2555 ในอัตรารอยละ 

4.9 โดยในชวงคร่ึงแรกของปยังมีอุปสงคในประเทศเปนแรงขับเคล่ือนหลัก  โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของความตองการใชจายในประเทศ  การขยายตลาดไปยังประเทศเพ่ือนบาน  และการปรับ

โครงสรางการผลิตเพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงาน สวนการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนมเติบโตดีตอไปอีกระยะหน่ึงจากผล

ตอเน่ืองของมาตรการคืนเงินภาษีรถยนตคันแรกและการลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  นอกจากน้ี  การใชจายภาครัฐ

อยูในทิศทางกระตุนเศรษฐกิจตอเน่ือง  สําหรับภาคการสงออกคาดวาจะฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป สอดคลองกับ

เศรษฐกิจโลกท่ีปรับดีขึ้นอยางชาๆ และกลับมามีบทบาทในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยไดมากขึ้นในชวงคร่ึงหลังของ

ป 2556 ซึ่งจะชวยรักษาแรงสงของเศรษฐกิจไทยใหมีตอเน่ืองหลังจากท่ีมาตรการภาครัฐบางสวนส้ินสุดลง อยางไรก็

ดี ประเด็นความเส่ียงดานเศรษฐกิจการเงินท่ีตองติดตามอยางใกลชิด ไดแก ความผันผวนของเงินทุนเคล่ือนยายจาก

นโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักและภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังมีความไมแนนอน  การขยายตัวของสินเชื่อ

ภาคครัวเรือนท่ีอยูในระดับสูงตอเน่ือง และผลกระทบของการปรับขึ้นคาจางขั้นต่ําเปน 300 บาทท่ัวประเทศ 

 

 อุตสาหกรรมโฆษณา 

 ผลสํารวจของบริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด เผยแพรโดยสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย ระบุ

วาอุตสาหกรรมโฆษณาในป 2555 มีมูลคารวมท้ังส้ิน 117,760 ลานบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ12.42  เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปท่ีผานมา เน่ืองมาจากการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  โดยทุกส่ือ (ยกเวน

นิตยสาร) มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้น ท้ังน้ี มูลคาโฆษณาผานส่ือหนังสือพิมพ ส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ และส่ืออินเตอรเน็ต 

ซึ่งเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุมเนชั่น พบวา ในป 2555 ส่ือหนังสือพิมพ มีมูลคาโฆษณาเพ่ิมขึ้น

รอยละ 4.42 มาอยูท่ี15,183 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.89 ของมูลคาโฆษณาท้ังหมด ขณะท่ีส่ือโทรทัศนยังคงเปน

ส่ือท่ีไดรับความนิยมสูงสุด โดยมีมูลคาโฆษณาเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.43 มาอยูท่ี 68,105 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.83 

ของมูลคาโฆษณาท้ังหมด โดยแบงเปนมูลคาโฆษณาผานทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีประมาณ 9,600 ลานบาท ซึ่ง

มูลคาโฆษณาผานทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเน่ือง เน่ืองจากทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีมี

อัตราเขาถึงครัวเรือนท่ัวประเทศเพ่ิมขึ้นจาก11 ลานครัวเรือนในป 2554 เปน 14.5 ลานครัวเรือน ในป 2555 หรือคิด

เปนรอยละ 64 ของจํานวนครัวเรือนท่ัวประเทศท่ีมีท้ังส้ินจํานวน 22.6 ลานครัวเรือน อีกท้ัง ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี

ยังเปนส่ือท่ีมีการแบงกลุมลูกคาผูชมท่ีชัดเจนและมีอัตราคาโฆษณาในระดับต่ํากวาโทรทัศนฟรีทีวีคอนขางมาก 

 

 ดานส่ือวิทยุ พบวา ในป 2555 มีมูลคาโฆษณาเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.39 มาอยูท่ี 6,349 ลานบาท สําหรับส่ืออินเตอรเน็ต 

พบวา มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 21.91 มาอยูท่ี 573  ลานบาท ซึ่งสาเหตุท่ีมูลคาโฆษณาผานส่ืออินเตอรเน็ตมี
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การขยายตัวสูง เน่ืองจากพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในปจจุบันท่ีใชเวลากับส่ืออินเตอรเน็ตและส่ือสังคม

ออนไลนเพ่ิมมากขึ้น ท้ังน้ี สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) คาดวา ในป 2555 มูลคาโฆษณาผานส่ือดิจิทัลจะมี

มูลคา 2,968 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.47 ของมูลคาตลาดโฆษณา หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 48 เมื่อเทียบกับปท่ี

ผานมาท่ีมีมูลคา 2,005 ลานบาท 

 

 สําหรับป 2556 ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดการณวา มูลคาตลาดโฆษณาจะขยายตัวประมาณรอยละ 10 มาอยูท่ี 

129,880 ลานบาท สอดคลองกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการแขงขันของผูประกอบการในแตละ

ธุรกิจ โดยส่ือโทรทัศนยังคงเปนส่ือท่ีมีมูลคาโฆษณาสูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57 ของมูลคาตลาดโฆษณา โดยสมาคม

โฆษณาแหงประเทศไทยเห็นวา มูลคาโฆษณาผานทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีจะเพ่ิมสัดสวนขึ้นเปนประมาณรอยละ 

10 ของมูลคาตลาดโฆษณารวม ในขณะท่ีส่ือทางเลือกอ่ืนๆ ไดแก ส่ือในโรงภาพยนตร ส่ือภายในรานคา ส่ือโฆษณา

เคล่ือนท่ี และส่ืออินเตอรเน็ต จะมีการเติบโตสูงเชนกัน ซึ่งสอดคลองตามความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยีการ

ส่ือสารและพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยศูนยวิจัยกสิกรคาดวา ส่ือในโรงภาพยนตร

และส่ือภายในรานคาจะขยายตัวรอยละ 30 ขณะท่ีส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ีและส่ืออินเตอรเน็ต จะขยายตัวรอยละ 15 

และรอยละ 50 ตามลําดับ ขณะท่ีสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) คาดการณวา ส่ือดิจิทัลจะมีการขยายตัว

เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 4 ของมูลคาตลาดโฆษณารวม หรือมีมูลคาประมาณ 4,500 ลานบาท โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก

การขยายตัวของจํานวนผูใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงจากการเขาถึงของผูบริโภคในพ้ืนท่ีชนบท และการเปด

ประมูลใบอนุญาต 3G บนคล่ืนความถี่ใหมยาน 2.1 กิกะเฮิรตซ ท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับสงขอมูลใหมีความ

รวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น ซึ่งปจจัยดังกลาวทําใหมีจํานวนผูใชงานอุปกรณเคล่ือนท่ีมากขึ้น ขณะท่ีผูใหบริการ

โครงขายและเจาของเน้ือหา (Content) จะพัฒนาบริการเสริมดานขอมูลท่ีสามารถใชผานอุปกรณเคล่ือนท่ีใหมีความ

หลากหลายเพ่ิมขึ้น   

 

 อุตสาหกรรมธุรกิจสํานักพิมพ 

สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย ( The Publishers and Booksellers Association of 

Thailand : “PBAT”) ระบุวา ป 2555 ตลาดหนังสือโดยภาพรวมมีมูลคาประมาณ 2 2,600 ลานบาท ขยายตัว

ประมาณรอยละ 5 – 6 เมื่อเทียบกับป 2554 เน่ืองมาจากการฟนตัวของธุรกิจสํานักพิมพภายหลังภาวะหยุดชะงักของ

ธุรกิจจากเหตุการณอุทกภัยในชวงปลายป 2554 โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงตนป 2555 ซึ่งมีมูลคาการจําหนาย

หนังสือในระดับสูง สังเกตไดจากจํานวนผูเขารวมงานสัปดาหหนังสือแหงชาติคร้ังท่ี 40 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันท่ี 29 

มีนาคม - 8 เมษายน 2555 ท่ีพบวา มีจํานวนมากถึง 1.7 ลานคน และมีรายไดการจําหนายหนังสือภายในงานรวม

มากกวา 400 ลานบาท  

 

ท้ังน้ี ในป 2555 และตอเน่ืองถึงป 2556 PBAT ระบุวา การแขงขันของอุตสาหกรรมหนังสือมีแนวโนมสูงขึ้น เน่ืองจาก

มีการกอตั้งสํานักพิมพใหมขนาดเล็กเกิดขึ้นจํานวนมาก (ขณะเดียวกันก็มีสํานักพิมพขนาดเล็กเลิกกิจการเชนกัน) 

โดยนักเขียนมีแนวโนมจัดตั้งสํานักพิมพเปนของตนเองมากขึ้น  และใชส่ือออนไลนเปนชองทางในการโฆษณา

ประชาสัมพันธและจัดจําหนายหนังสือผานอินเตอรเน็ตดวยการสงหนังสือตรงถึงผูอาน ขณะท่ีผูอานมีแนวโนมท่ีจะ

ติดตามนักเขียนท่ีตนเองชื่นชอบ สงผลใหนักเขียนมีการพ่ึงพิงสํานักพิมพหรือบริษัทผูจัดจําหนายลดลง อยางไรก็ดี 

ตลาดหนังสือสวนใหญยังคงเปนของสํานักพิมพขนาดใหญ โดยแตละสํานักพิมพตางกําหนดกลยุทธท่ีจะชวยเพ่ิม
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ยอดขายหนังสือ เชน  การจัดทํารูปเลมท่ีนาสนใจ การออกแบบหนาปกใหโดดเดนกวาคูแขงเมื่อวางบนชั้นหนังสือ 

การเพ่ิมของแจกของแถมท่ีดึงดูดใจกลุมเปาหมาย การเฟนหานักเขียนท่ีไดรับความนิยม การทําประชาสัมพันธ

รวมถึงรายการสงเสริมการขายตางๆ ท้ังกับรานหนังสือและผูอาน อีกท้ัง การเพ่ิมเครือขายในการกระจายหนังสือเพ่ือ

ไปจัดจําหนายยังแหลงใหมๆ และการคัดเลือกผูจัดจําหนายท่ีเหมาะสมกับสินคาแตละประเภท ซึ่งการดําเนินกลยุทธ

ตางๆ ท่ีกลาวมาน้ี สํานักพิมพขนาดใหญจะมีความไดเปรียบกวาสํานักพิมพขนาดเล็ก เน่ืองจากมีอํานาจในการ

ตอรองมากกวา 

 

สําหรับส่ือส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส (E – Book) พบวา ในปจจุบันสํานักพิมพ รานหนังสือและผูใหบริการดานเทคโนโลยี 

เชน บริษัทผูใหบริการระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีตางๆ ยังอยูระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีเพ่ือทดลอง

ตลาด โดยหนังสือท่ีจัดทําและจําหนายในรูป  E – Book มีจํานวนเพียงรอยละ 0.01  PBAT จึงคาดการณวา  ในชวง

เร่ิมตน E – Book จะเปนทางเลือกดานส่ือในการอาน และไมสามารถเขามามีบทบาทหรือทดแทนหนังสือเลมไดอยาง

มีนัยสําคัญภายใน 5 ปขางหนาน้ี อยางไรก็ดี ในอนาคตธุรกิจส่ือส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยมีแนวโนม

เติบโตสูงมากขึ้น ดวยปจจัยสนับสนุนท้ังจากพฤติกรรมของผูบริโภค การพัฒนาอุปกรณและเทคโนโลยีของบริษัทผู

ใหบริการ และการเพ่ิมชองทางการจําหนายของรานหนังสือและสํานักพิมพ ซึ่งทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงส่ิงพิมพ

อิเล็กทรอนิกสไดสะดวกสบายและมีความหลากหลายมากกวาเดิม 

 

ในป 2556 ธุรกิจส่ิงพิมพในสวนแบบเรียน คูมือ หนังสือวิชาการยังคงมีการส่ังซื้ออยางสม่ําเสมอแตในปริมาณคงท่ี

และไมสามารถเพ่ิมราคาขายได เน่ืองจากขอจํากัดดานงบประมาณ ขณะท่ีหนังสือเลม ผูประกอบการมีตนทุนการ

ผลิตเพ่ิมขึ้น ท้ังดานกระดาษ คาจางแรงงาน คาขนสง สงผลใหผูประกอบการจําเปนตองปรับขึ้นราคาจําหนาย

หนังสือบางสวนและแบกรับตนทุนบางสวนไวเอง เพ่ือมิใหกระทบตอกําลังซื้อหนังสือของผูบริโภค อยางไรก็ดี จาก

แนวโนมการขยายตัวอยางตอเน่ืองของเศรษฐกิจไทยในป 2556 ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยคาดการณวาจะอยูท่ีรอย

ละ 4.9 ประกอบกับมาตรการสนับสนุนการอานจากภาครัฐ เชน  

 การรณรงคและการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนสนใจและรักการอาน เพ่ือรองรับใหกรุงเทพฯ เปน

เมืองหนังสือโลกในป 2556  ตามพันธกิจท่ีมีตอยูเนสโก อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยดวย

หนังสือเลมแรก การสงเสริมพัฒนาการเด็กผานการอาน ตลอดจนการสรางเสริมวัฒนธรรมการอาน โดยการ

เปดหองสมุดเฉพาะ ไดแก หองสมุดวรรณกรรมและการทองเท่ียว หองสมุดการตูน  

 การจัดการประชุมผูจัดพิมพโลกประจําป 2557 (The International Publishers Association Congress 2014) 

ขึ้นท่ีประเทศไทย 

 มาตรการทางภาษีเกี่ยวกับการลดหยอนคาใชจายจากการบริจาคหนังสือเพ่ือสงเสริมการอาน ท่ีมีผลบังคับใช

ในป 2554  

 การจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุนการอานของสํานักพิมพ และการขยายสาขาของรานหนังสือ 

PBAT คาดการณวา ดวยปจจัยขางตน จะทําใหธุรกิจหนังสือในป 2556 มีการอัตราการเติบโตไมนอยกวารอยละ 7 

หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 24,200 ลานบาท 
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 ภาวะการแขงขัน 

 การแขงขันในอุตสาหกรรมตามสายธุรกิจหลักของกลุมเนชั่น เปนดังน้ี  

สายธุรกิจ 
สินคาหรือบริการหลัก 

ของกลุมเนชั่น 
คูแขง 

(1) สายธุรกิจดานขาวธุรกิจ

ภาษาไทย  

- หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

- ชองขาวธุรกิจ “กรุงเทพ

ธุรกิจ”  

 -   หนังสือพิมพประเภทขาวธุรกิจรายวัน เชน 

โพสตทูเดย ผูจัดการรายวันเดล่ี 

- ชองขาวธุรกิจ เชน  Money Channel 

(2) สายธุรกิจดานขาว 

      ท่ัวไปภาษาไทย  

- หนังสือพิมพคมชัดลึก 

 

- หนังสือพิมพประเภทขาวท่ัวไปรายวัน เชน 

ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด  

(3) สายธุรกิจดานขาว

ภาษาอังกฤษ 

- หนังสือพิมพ The Nation 

- ชองขาวและสาระความรูใน

ภูมิอาเซียน “SEA Channel”  

- หนังสือพิมพภาษาอังกฤษรายวัน ไดแก Bangkok 

Post 

- ชองขาวภาษาอังกฤษ เชน ชอง TAN Network 

ชอง AsianTV 

(4) สายธุรกิจดานเอ็ดดูเทน 

เมนท และตางประเทศ 

- หนังสือพ็อคเก็ตบุคสและ

ส่ิงพิมพเยาวชน ภายใต

สํานักพิมพ Nation Book 

- หนังสือการตูน นิทาน และ

ส่ือเสริมทักษะ ภายใต

สํานักพิมพเนชั่นเอ็ดดูเทน 

เมนท และสํานักพิมพเนชั่น

เอ็กมอนท 

- ตัวแทนจําหนายหนังสือ

ตางประเทศ 

- ชองการตูนและสาระ

ความรูสําหรับเยาวชน 

“Kid Zone” 

-  สํานักพิมพหนังสือท่ัวไป เชน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 

จํากัด (มหาชน) สํานักพิมพในเครือบริษัท 

อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง  จํากัด (มหาชน) 

สํานักพิมพนานมีบุคส  สํานักพิมพโพสตบุกส 

สํานักพิมพเอ็กซเปอรเน็ทบุคส สํานักพิมพ

สุขภาพใจ  

-  สํานักพิมพการตูน เชน สํานักพิมพวิบูลยกิจ  

สํานักพิมพสยามอินเตอรคอมิกส สํานักพิมพ

บูรพัฒน  สํานักพิมพบงกช พับลิชชิ่ง 

-  รานหนังสือท่ัวไปและตัวแทนจําหนายแบบ

สมาชิก เชน บริษัท แมกกาซีน อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง 

จํากัด (มหาชน) กลุมบริษัท นิวสเปเปอร ไดเร็คท 

จํากัด บริษัท เอเซียบุคส จํากัด  

-  ชองการตูนทางทีวีดาวเทียม เชน ชอง Cartoon 

Club ชอง Gang Cartoon 

(5) สายธุรกิจดานส่ือ

กระจายภาพและเสียง 

- ชองทีวีดาวเทียมขาว สาระ

ความรู และบันเทิง ไดแก

สถานีขาว Nation Channel 

คมชัดลึกทีวี  และรามา

แชนแนล 

- รายการวิทยุดานขาวสาร

ทาง FM 90.5 MHz และ

- ชองขาวและสาระความรู เชน ชอง TNN News 

ชอง Spring News  ชอง Voice TV  

- ชองบันเทิง เชน ชอง YAAK TV ชอง BANG Channel 

- ชองรายการดานสุขภาพ เชน ชอง Health Plus 

Channel  ชอง Dr.TV 

- รายการวิทยุดานขาวสารและสาระความรูท่ัวไป 

เชน FM 100.5  FM 106.0 MHz  
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สายธุรกิจ 
สินคาหรือบริการหลัก 

ของกลุมเนชั่น 
คูแขง 

รายการวิทยุสาระความรู 

ทาง FM 102 MHz 

- บริการขอมูลขาวสารผานส่ือ

รูปแบบใหมเชน เว็บไซตขาว 

บริการขาวผานโทรศัพท 

เคล่ือนท่ี 

- บริการขอมูลขาวสารผานส่ือรูปแบบใหม เชน 

เว็บไซตขาวหรือบริการขาวผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ของสถานีโทรทัศนฟรีทีวีและหนังสือพิมพรายอ่ืน 

(6) สายธุรกิจดานการพิมพ บริการงานพิมพของ WPS บริษัทผูใหบริการงานพิมพอยางครบวงจร เชน 

บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน)  บริษัท 

คอมฟอรม จํากัด บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพร้ินท 

จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไซเบอรพร้ินท จํากัด 

(7) สายธุรกิจดานการขนสง บริการขนสงส่ิงพิมพและ

สินคาตางๆ ของ NML 

บริษัทผูใหบริการขนสงส่ิงพิมพและสินคา เชน 

บริษัท ดีเอชแอล ประเทศไทย จํากัด บริษัท ทีเอ็นที 

เอ็กซเพรส จํากัด บริษัท น่ิมซี่เส็งขนสง 1988 จํากัด 

(8) สายธุรกิจการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเอกชนท่ัวไปท่ีมีการเปดสอนในหลักสูตร

ปริญญาตรีและปริญญาโท เชน มหา วิทยาลัย

กรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มหาวิทยารังสิต  

 

1.3 การผลิต การตลาด และการจําหนาย  

 (1)   สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย ขาวทั่วไปภาษาไทย และขาวภาษาอังกฤษ 

                การจัดหาสินคาและบริการ 

  การผลิตหนังสือพิมพมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ในป 2555 กําลังการผลิตหนังสือพิมพแตละฉบับของกลุมเนชั่น เปนดังน้ี  

ชื่อหนังสือพิมพ ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอวันในป 2554  ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอวันในป 2555 

กรุงเทพธุรกิจ 95,000 – 100,000 ฉบับ 95,000 – 100,000 ฉบับ 

คมชัดลึก 300,000 – 400,000 ฉบับ 300,000 – 400,000 ฉบับ  

The Nation 59,000 – 61,000 ฉบับ 59,000 – 61,000 ฉบับ 

ผูสื่อขาวและชางภาพ
ทําขาวและจัดสง
มายังระบบถังขาว 

โตะขาวแตละสาย
รวมกันคัดเลือกขาว

และภาพขาว 
 

หัวหนาขาวเรียบ
เรียงและขัดเกลา

เน้ือหาขาว 

บรรณาธิการขาว
ออกแบบหนาขาว
และพาดหัวขาว 

สงไฟลไปยัง 
โรงพิมพ WPS 
เพ่ือจัดพิมพ 

NMLจัดสงหนังสือพิมพ
ใหแกสมาชิกและราน
หนังสือท่ัวประเทศ 



20 

 

 การตลาด 

กลยุทธทางการตลาดสําหรับสายธุรกิจหนังสือพิมพของกลุมเนชั่น มีดังน้ี 

 กลยุทธดานผลิตภัณฑ : มุงเนนการนําเสนอขาวอยางถูกตอง ฉับไว เปนกลาง และมีการวิเคราะหเจาะลึก 

รวมถึงใหความสําคัญตอคุณภาพในการพิมพ ท้ังการวาง Lay Out ใหสวยงามและคุณภาพงานพิมพ โดย

หนังสือพิมพแตละฉบับจะมีแนวเน้ือหาการนําเสนอตอกลุมลูกคาท่ีแตกตางกัน สงผลใหกลุมเนชั่นมี

ผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย ซึ่งสามารถครอบคลุมความตองการของลูกคาทุกประเภท 

 กลยุทธดานชองทางการจําหนาย : บริษัทฯ มีระบบการจัดสงส่ิงพิมพแกลูกคาท่ัวประเทศไดทุกวันภายใน

เวลาอันรวดเร็ว รวมท้ัง มีสายสัมพันธท่ีดีเปนเวลานานกับตัวแทนจําหนายท่ัวประเทศ  

 กลยุทธดานราคาและกิจกรรมสงเสริมการขาย : สําหรับลูกคาโฆษณา บริษัทฯ มีรูปแบบการขายโฆษณา

อยางหลากหลายเพ่ือรองรับกับรูปแบบกิจกรรมหรืองบประมาณของลูกคาโฆษณาทุกกลุม เชน การขาย

แบบ Combined ระหวางหนังสือพิมพฉบับตางๆ  การขายแบบ Total Media Solution ระหวางส่ือ

หนังสือพิมพกับส่ืออ่ืนในกลุม รวมท้ัง มีการใหสวนลดในอัตราท่ีแขงขันไดกับคูแขงอ่ืนในธุรกิจ ในสวนลูกคา

ผูอาน กลุมเนชั่นไดใหสวนลดกับลูกคาท่ีสมัครสมาชิกรายปของหนังสือพิมพ  

 

   การจําหนาย 

 กลุมลูกคาสําหรับ ธุรกิจหนังสือพิมพของกลุมเนชั่น แบงเปน 2 ประเภท คือ 1 ) ลูกคาโฆษณา และ 2) ลูกคา

ผูอาน โดยกลุมเนชั่นมีการขายโฆษณาและชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ แบงตามประเภทลูกคา ดังน้ี 

- ลูกคาโฆษณา แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 1) การติดตอโดยตรงระหวางพนักงานขายของกลุมเนชั่นกับลูกคาท่ี

เปนบริษัทผูผลิตสินคาหรือบริการ  2) การจําหนายส่ือโฆษณาผานบริษัทตัวแทนโฆษณา ( Agency)  ซึ่งทํา

หนาท่ีเปนผูวางแผนการใชส่ือโฆษณาใหแกบริษัทผูผลิตสินคาหรือบริการ 

- ลูกคาผูอาน กลุมเนชั่นมีชองทางการจัดจําหนาย 2 ชองทาง คือ 1 ) การจําหนายและจัดสงโดยตรงไปยัง

ผูอานในรูปการขายสมาชิกแกบุคคลท่ัวไป และการจําหนายใหแกลูกคาสถาบัน โรงแรม สายการบิน 

โรงเรียนในปริมาณมาก โดยไมมีการรับคืน (Bulk) 2) การจัดจําหนายผานผูคาสงและรานคาปลีก   

 

(2)   สายธุรกิจดานเอ็ดดูเทนเมนท และตางประเทศ 

                การจัดหาสินคาและบริการ 

 การผลิตส่ิงพิมพมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

คัดเลือกสิ่งพิมพ ติดตอ เจรจา และทํา
สัญญาลิขสิทธ์ิ 

 

จัดเตรียมตนฉบับ  

และจัดรูปเลม 

กระบวนการพิมพ 
โดย WPS 

จัดสงสินคาไปยังสมาชิกและ 

รานหนังสือผูแทนจําหนาย โดย NML 
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 การตลาด 

กลยุทธทางการตลาดสําหรับสายธุรกิจดานเอ็ดดูเทนเมนทและตางประเทศ มีดังน้ี 

 การคัดเลือกเน้ือหาท่ีตรงตอความตองการของผูอาน และสามารถสรางความแตกตางจากสินคาท่ีมีอยู

หลากหลายในตลาด 

 การบริหารชองทางการจัดจําหนายใหตอบรับกับพฤติกรรมผูบริโภคและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป และ

การบริหารสินคาคงคลังใหอยูในระดับเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียน 

 การแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงทางธุรกิจ เชน สํานักพิมพท่ีเปนเจาของ

ลิขสิทธิ์ส่ิงพิมพชั้นนําในตางประเทศ  

 การตั้งราคาจําหนายหนังสือท่ีเหมาะสมและสามารถแขงขันกับสํานักพิมพอ่ืนๆ ในตลาด รวมท้ังการจัด

กิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบตาง เพ่ือจูงใจในการซื้อหนังสือและประชาสัมพันธใหสินคาของกลุม

เนชั่นเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย เชน การใหสวนลด การจัดโครงการประกวดนักเขียนสมัครเลน 

 การขยายชองทางการจัดจําหนายไปยังชองทางใหมๆ ซึ่งเปนการจัดจําหนาย ท่ีมีตนทุนต่ําและเขาถึง

กลุมเปาหมายไดรวดเร็ว  และการจําหนายผานศูนยบริการการขายสมาชิก (Subscription Center) โดย

รวบรวมส่ิงพิมพของกลุมบริษัทฯ และพันธมิตรท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหแกผูอาน เปนตน  

 

   การจําหนาย 

 ปจจุบัน กลุมเนชั่นจัดจําหนายส่ิงพิมพผานชองทางการจําหนายตางๆ ดังน้ี  

- การจัดจําหนายผานตัวแทนจัดจําหนาย ไดแก รานหนังสือ และแผงหนังสือท่ัวไป เชน รานหนังสือซีเอ็ดบุค  

รานดับเบิลเอบุค ทาวเวอร  รานบุคสไมล รานสะดวกซื้อ 7-11 เปนตน 

- การจําหนายตรงแกผูอานโดยตรงผานชองทางตางๆ เชน  การบอกรับสมาชิก งานสัปดาหหนังสือแหงชาติ 

เว็บไซตสํานักพิมพเนชั่นบุค  (www.nationbook.com) เปนตน 

- การจําหนายตรงแกสถาบันหรือองคกรตางๆ ท่ีมียอดส่ังซื้อจํานวนมาก เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท 

เอกชน หนวยงานราชการ เปนตน 

 

(3)   สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง 

 การจัดหาสินคาและบริการ 

 การผลิตรายการโทรทัศน รายการวิทยุ และสินคาหรือบริการผานส่ือรูปแบบใหม มีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี  

 รายการขาวและรายการท่ีเกี่ยวของกับขาว 

 

 

 
 

 รายการท่ัวไป 

 

 

  

 

ทีมขาวทําขาว 
บรรณาธิการสาย
ขาวพิจารณาความ
ถูกตองเหมาะสม 

กองบรรณาธิการ
คัดเลือกขาวเพ่ือ

ออกอากาศ 

ออกอากาศขาวใน

รายการโทรทัศน

รูปแบบตางๆ 

ทีมงานกําหนด
แนวคิดหลักและ
รูปแบบรายการ 

รวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํา
บทรายการ / นัดหมาย

ผูเขารวมรายการ 

บันทึกเทป 
รายการ
โทรทัศน 

ออกอากาศ

รายการโทรทัศน 
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 รายการวิทย ุ

 

 

 
 

 สินคาหรือบริการผานส่ือรูปแบบใหม 

 

 

 

 

 การตลาด 

กลยุทธทางการตลาดสําหรับสายธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียง มีดังน้ี 

 การพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการใหสอดรับกับความตองการของกลุมลูกคา รวมท้ัง เปนผูนําในการ

สรางสรรคสินคาและบริการใหมๆ ท่ีมีเอกลักษณแตกตางจากคูแขงอ่ืนในตลาด 

 การเพ่ิมชองทางในการเขาถึงสินคาและบริการของธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียงของกลุมเนชั่น ไปยัง

เทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งเปนท่ีนิยมของสังคมในขณะน้ัน เชน ส่ือสังคมออนไลน  

 การกําหนดอัตราคาโฆษณา รวมถึงราคาของสินคาหรือบริการท่ีเหมาะสม เพ่ือสามารถแขงขันกับคูแขงอ่ืน

ในตลาดได  

 ความหลากหลายของรูปแบบการขายโฆษณา เพ่ือรองรับกับรูปแบบกิจกรรมหรืองบประมาณของลูกคา

โฆษณาทุกกลุม เชน การขายแบบ Combined ระหวางชองทีวีดาวเทียม การขายแบบ Total Media 

Solution ระหวางส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ และส่ือรูปแบบใหม  

 

  การจําหนาย 

 กลุมลูกคาสําหรับธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียง แบงเปน 2 ประเภท คือ 1 ) ลูกคาโฆษณา และ 2) ลูกคาผูใช

สินคาหรือบริการท่ัวไป โดยกลุมเนชั่นมีการขายโฆษณาและชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ แบงตามประเภท

ลูกคา ดังน้ี 

- ลูกคาโฆษณา แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 1) การติดตอโดยตรงระหวางพนักงานขายของกลุมเนชั่นกับลูกคาท่ี

เปนบริษัทผูผลิตสินคาหรือบริการ  2) การจําหนายส่ือโฆษณาผานบริษัทตัวแทนโฆษณา ( Agency) ซึ่งทํา

หนาท่ีเปนผูวางแผนการใชส่ือโฆษณาใหแกบริษัทผูผลิตสินคาหรือบริการ 

- ลูกคาผูชม ผูฟง หรือผูใชสินคาหรือบริการ สามารถเขาถึงสินคาและบริการของธุรกิจส่ือกระจายภาพและ

เสียงของกลุมเนชั่นดวยตนเองผานอุปกรณตางๆ เชน โทรทัศน  วิทยุ คอมพิวเตอร โทรศัพทเคล่ือนท่ี 

อุปกรณเคล่ือนท่ี เปนตน อยางไรก็ตาม การเขาถึงสินคาและบริการบางประเภทอาจมีคาใชจาย เชน 

คาใชจายในการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  คาใชจายในการสมัครเปนสมาชิกเคเบิลทองถิ่น 

คาใชจายในการสมัครใชบริการรับขาวผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี เปนตน 

 

 

 

ทีมงานกําหนดแนวคิดหลัก
และรูปแบบรายการ 

รวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําบทรายการ
วิทยุ / นัดหมายผูเขารวมรายการ 

ออกอากาศ 
รายการวิทยุ 

ทีมงานสรางสรรครูปแบบ
สินคาหรือบริการ 

จัดทําเน้ือหาและรูปแบบการ

นําเสนอใหสอดรับกับระบบหรือ

เทคโนโลยีของสื่อรูปแบบใหม 

 เผยแพรหรือจําหนาย

สินคาหรือบริการแกกลุม

ลูกคาเปาหมาย                            
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(4)   สายธุรกิจดานการพิมพ 

 การจัดหาสินคาและบริการ 

 ธุรกิจดานการพิมพ มีขั้นตอนการจัดหาสินคาและบริการโดยสรุปดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

ปจจุบัน WPS มีเคร่ืองจักรสําหรับใหบริการงานพิมพ 2 ประเภท คือ 1) เคร่ืองพิมพสําหรับงานพิมพหนังสือพิมพ

และนิตยสาร (Cold-set Web Offset) ใชกระดาษท่ีเปนมวน ซึ่งปจจุบัน ใชกําลังผลิตประมาณรอยละ 70 ของ

กําลังการผลิตท้ังหมด 2 ) เคร่ืองพิมพสําหรับงาน พิมพคุณภาพสูงแบบปอนมวนและปอนแผน (Commercial 

Web & Sheet Fed) เชน หนังสือปกแข็ง หนังสือเรียน สารานุกรม พ็อคเก็ตบุค นิตยสาร แผนพับโฆษณาสินคา 

เปนตน 

 

การตลาด 

กลยุทธทางการตลาดสําหรับสายธุรกิจดานการพิมพ มีดังน้ี 

 ใหบริการงานพิมพอยางครบวงจร ตั้งแตการออกแบบ กระบวนการพิมพ และการจัดสง  

 เนนงานพิมพคุณภาพสูงในราคาท่ีเหมาะสม และการสงมอบสินคาท่ีตรงเวลา 

 

การจําหนาย 

กลุมลูกคาธุรกิจดานการพิมพ แบงเปน 2 กลุมหลัก คือ 1 ) ลูกคาในกลุมเนชั่น ซึ่งเปนงานพิมพประเภท

หนังสือพิมพ หนังสือพ็อคเก็ตบุค หนังสือการตูน นิตยสาร และส่ิงพิมพโฆษณา 2) ลูกคาท่ัวไป โดยกลุมเนชั่นมี

เจาหนาท่ีฝายขายทําหนาท่ีติดตอกลุมลูกคาสถาบันหรือองคกรท่ีมีความตองการใชงานพิมพท่ีเนนคุณภาพและ

ยอดการพิมพสูง โดยลูกคาหลักในปจจุบัน เชน บริษัท อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล จํากัด บริษัท ทีวีไดเร็ค จํากัด  

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน จํากัด บริษัท อมรินทร พร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) เปนตน 

 

(5) สายธุรกิจดานการขนสง 

 การจัดหาสินคาและบริการ 

 ธุรกิจดานการขนสง มีขั้นตอนการจัดหาสินคาและบริการโดยสรุปดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

รับงานจาก
ลูกคา 

จัดทําตนฉบับ (Artwork) 

และแมพิมพ (Plate) 
ทําตัวอยางกอนพิมพ 

(Proof) 
 

ดําเนินการพิมพ เขาเลม/ ตรวจสอบ

คุณภาพ/ บรรจุหีบหอ 
NMLจัดสงงาน 

ใหลูกคา 

รับงานจาก
ลูกคา 

จัดทีมงานและพาหนะไปรับ

สินคาจากลูกคาในวัน เวลา 

สถานท่ีท่ีตกลงกันไว 

จัดสงสินคาไปยังสถานท่ี 
ตามวันและเวลาท่ีลูกคา

กําหนด 
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การตลาด 

กลยุทธทางการตลาดสําหรับสายธุรกิจดานการขนสง มีดังน้ี 

 มีบริการดานการขนสงท่ีหลากหลาย สามารถตอบรับความตองการใชงานของทุกกลุมลูกคา เชน บริการ

ขนสงสินคาและกระจายสินคา บริการจัดสงส่ือส่ิงพิมพ บริการขนสงดวน บริการเสริมอ่ืนๆ อาทิ บริการดาน

บรรจุภัณฑ บริการดานไปรษณียภัณฑ บริการแจกใบปลิว ติดโปสเตอรและปายโฆษณา 

 มุงเนนคุณภาพของงานบริการจัดสงสินคาดวยรวดเร็ว ถูกตอง ตรงเวลาตามคําส่ังงานของลูกคา รวมท้ังมี

ราคาคาบริการท่ีสามารถแขงขันได 

 มีพนักงานบริการลูกคาทําหนาท่ีดูแลงานบริการของลูกคาทุกราย รวมท้ัง เปนชองทางในการรับฟงขอมูล

และคําเสนอแนะจากลูกคา เพ่ือมาใชสําหรับการพัฒนาคุณภาพงานบริการ 

 

การจําหนาย 

กลุมลูกคาธุรกิจดานการขนสง แบงเปน 2 กลุมหลัก คือ 1 ) ลูกคาในกลุมเนชั่น ซึ่งเปนงานขนสงและจัดสง

หนังสือพิมพและส่ิงพิมพไปยังสมาชิกและรานหนังสือท่ัวประเทศ 2) ลูกคาท่ัวไป โดยกลุมเนชั่นมีเจาหนาท่ีฝาย

ตลาดทําหนาท่ีติดตอกลุมลูกคาสถาบันหรือองคกรท่ีมีความตองการใชงานดานการขนสงสินคาหรือส่ิงพิมพ

เปนประจํา โดยลูกคาท่ัวไปในปจจุบัน เชน บริษัท ซีเอ็ด จํากัด (มหาชน) บริษัท นานมีบุคส จํากัด บริษัท 

อมรินทรบุคเซ็นเตอร จํากัด 

 

(6) สายธุรกิจการศึกษา 

 การจัดหาสินคาและบริการ 

 สายธุรกิจการศึกษา มีขั้นตอนการจัดหาสินคาและบริการโดยสรุปดังน้ี  

 

 

 

 

 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยเนชั่นมีสถานศึกษา 2 วิทยาเขต คือ ลําปางและกรุงเทพ โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน 

ดังน้ี 

ชื่อหลักสูตร วิทยาเขตที่เปดสอน 

 ระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร)  ลําปาง/ กรุงเทพ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)  ลําปาง/ กรุงเทพ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)  ลําปาง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) ลําปาง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) ลําปาง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการทองเท่ียว)  ลําปาง 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร)  ลําปาง 

จัดหาบุคลากรผูสอน 
สถานท่ี และอุปกรณการ

เรียนการสอน 

จัดทําและขออนุมัติหลักสูตร

การเรียนการสอนจาก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

จัดหานักศึกษาเพ่ือเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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ชื่อหลักสูตร วิทยาเขตที่เปดสอน 

 ระดับปริญญาโท  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   ลําปาง 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   ลําปาง 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   ลําปาง 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   ลําปาง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับนักบริหาร   กรุงเทพ 

 

การตลาด 

กลยุทธทางการตลาดสําหรับสายธุรกิจการศึกษา มีดังน้ี 

 กลยุทธดานคุณภาพบริการ : มุงเนนการพัฒนาคุณภาพบริการในทุกระบบใหเปนไปตามมาตรฐานของ

หนวยงานท่ีกําหนด รวมท้ัง มีเอกลักษณท่ีแตกตางเพ่ือใหสามารถแขงขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในตลาด

ได  ท้ังดานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร บุคลากร วัสดุอุปกรณและอาคารสถานท่ี เชน หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร เนนการฝกทักษะภาคปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดจริง  

 กลยุทธดานราคา : กําหนดอัตราคาเรียนท่ีเหมาะสมและสามารถแขงขันในตลาดได รวมท้ัง ใหการ

สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาท่ีเรียนดี และสนับสนุนการเขาถึงเงินกูยืมดานการศึกษาจากกองทุนให

กูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

 กลยุทธดานประชาสัมพันธ :  กลุมเนชั่นไดดําเนินการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน การลงโฆษณาใน

ส่ือหนังสือพิมพและส่ือวิทยุ การแจกแผนพับ การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย การจัดอบรมสัมมนา 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเนชั่นเปนท่ีรูจักแพรหลายท้ังในกลุมนักเรียน ผูปกครอง โรงเรียน หนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน  ซึ่งจะสงผลใหมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

 

การจําหนาย 

กลุมลูกคาของธุรกิจดานการศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางและจังหวัดใกลเคียง รวมท้ัง จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล สวนหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท ไดแก ผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดดังกลาวซึ่งมีความสนใจจะศึกษาตอดาน

นิเทศศาสตรและบริหารธุรกิจ เพ่ือนําไปประกอบอาชีพโดยตรงหรือตองการนําไปปรับคุณวุฒิทางการศึกษากับ

สถานท่ีทํางาน โดยกลุมลูกคาสามารถรับทราบขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย Call 

Center และส่ือประชาสัมพันธและกิจกรรมตางๆ ของกลุมเนชั่น 

 

1.4 สินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย  

 (1)  สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพยหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย คือ ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจักรตางๆ ท่ีใชในการผลิต ดังรายละเอียด

ตอไปน้ี 

(ก) มูลคาทางบัญชีของสินทรัพยหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย                                                         

มูลคาทางบัญชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
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ประเภททรัพยสิน 
มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ

(ลานบาท) 

ลักษณะ 

กรรมสิทธิ์ 
ภาระผูกผัน 

ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน 605.34 เปนเจาของ ค้ําประกันตามสัญญารวมใหกู 

อาคาร และสวนปรับปรุง 329.71 เปนเจาของ ค้ําประกันตามสัญญารวมใหกู 

สวนปรับปรุงสินทรัพยท่ีเชา 93.35 ตามสัญญาเชา  

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 607.69 เปนเจาของ ค้ําประกันเงินกูระยะยาวของ

บริษัทยอย และค้ําประกันตาม

สัญญารวมใหกู 

เคร่ืองตกแตงและอุปกรณ

สํานักงาน 

257.08 เปนเจาของ ไมมี 

ยานพาหนะ 16.37 เปนเจาของ ไมมี 

สินทรัพยระหวางกอสรางและ

ติดตั้ง 

39.42 เปนเจาของ ไมมี 

รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ 1,948.96   

คําอธิบายเพิ่มเติม :  
 ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน  ท่ีดินของกลุมบริษัทมีท้ังหมดประมาณ 61  ไร แบงเปนสวนของบริษัทฯ 38 ไร มีมูลคาตาม

บัญชี 367.13 ลานบาท และของ WPS ประมาณ  23  ไร มูลคาตามบัญชี 103.93 ลานบาท   ซ่ึงท่ีดินจํานวน 58 ไร ใช
เปนหลักประกันตามสัญญารวมใหกู 

 อาคารสํานักงาน  เปนอาคารสํานักงานโรงพิมพของ WPS ท่ี ถ.บางนาตราด กม. 29 ใชเปนหลักประกันตามสัญญาเงินกู
ระยะยาว 

 บริษัทและบริษัทยอย  ไดเชาพื้นท่ีสํานักงานจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ไทยคอมเมอรเชียล อินเวสเมนท โดยกลุม
บริษัทไดทําสัญญาเชาเปนเวลา 2+1  ป  โดยวัตถุประสงคของการเชาพื้นท่ีสํานักงานเพื่อประโยชนในการประกอบ
กิจการของบริษัทฯ โดยสัญญาจะหมดอายุเดือนธันวาคม 2557 ยกเวน WPS ซ่ึงใชพื้นท่ีของตนเอง 

  เครื่องจักรและอุปกรณ  เปนเครื่องจักรของ WPS มูลคาสุทธิ  606.44  ลานบาท และบริษัทฯ 1.25 ลานบาท 
 เครื่องตกแตงติดตั้ง และอุปกรณสํานักงาน  เปนของบริษัทฯ มูลคาสุทธิ 58.02 ลานบาท และอุปกรณ Electronic ของ 

NBC ซ่ึงมีมูลคาทางบัญชีประมาณ 138.23 ลานบาท และของบริษัทยอยอื่น 60.65 ลานบาท 
  สินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง  เปนสวนของการปรับปรุงพื้นท่ีโรงพิมพเปนของบริษัทฯ 37.77  ลานบาท และ NBC 

1.65 ลานบาท 
 

(ข)  สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทยอย คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร และคาลิขสิทธิ์  มีมูลคาตาม

บัญชี ณ 31 ธันวาคม 2555 ดังตอไปน้ี  

ประเภททรัพยสิน มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 48.19 

คาลิขสิทธิ ์ 42.09 

โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง 14.00 

รวม 104.28 

คําอธิบายเพิ่มเติม 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร  สวนของบริษัทฯ มีมูลคาตามบัญชี 48.19 ลานบาท  สวนใหญเปนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ไดแก การพัฒนาระบบโฆษณา การพัฒนาระบบบัญชี  การพัฒนาระบบจัดจําหนาย การพัฒนาระบบ
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บริหารงานบุคคล เปนตน  สวนโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดตั้งเปนของบริษัทฯ ไดแก  การพัฒนาระบบ Digital 
Library  การพัฒนาระบบบัญชี เปนตน  

 คาลิขสิทธิ์ เปนคาลิขสิทธิ์หนังสือของกลุมบริษัทยอยท่ีดําเนินธุรกิจดานเอ็ดดูเทนเมนทและตางประเทศ โดยมี NINE 
เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจดานเอ็ดดูเทนเมนทและตางประเทศ เขาไปถือหุนใน  NED และ NEE ท้ังน้ี ลิขสิทธิ์
ดังกลาว เปนสัญญาลิขสิทธิ์ในลักษณะการใหบริการการพิมพและเปนตัวแทนจําหนาย  โดยเปนลิขสิทธิ์ประเภท 
Roll-Over หรือมีผลบังคับใชตราบเทาท่ียังไมมีการยกเลิกจากฝายใดฝายหน่ึง ซ่ึงคาลิขสิทธิ์จะคํานวณจากสัดสวน
ตามยอดขายท่ีเกิดขึ้นจริง โดยสัดสวนของแตละสัญญาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความนิยมของแตละผลิตภัณฑ  
นอกจากน้ี  ยังมีสัญญาลิขสิทธิ์ในการแปลและพิมพ Pocket Book ซ่ึงจะตกลงอัตราคาลิขสิทธิ์จากราคาปกตาม
ปริมาณการพิมพหรือยอดขายท่ีตกลงกัน ซ่ึงเปนวิธีการคํานวณท่ัวไปในธุรกิจ Pocket Book 
 

(2)   เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัท 

ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจตางๆ รวม 

741.90 ลานบาท ดังน้ี  

ประเภทธุรกิจ จํานวนเงิน (ลานบาท) สัดสวน (รอยละ) 

บริษัทยอย   

ธุรกิจส่ิงพิมพและโฆษณา 78.60 10.60 

ธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียงและส่ือสมัยใหม 113.94 15.36 

ธุรกิจส่ือการศึกษาและบันเทิง 70.06 9.44 

ธุรกิจบริการดานการพิมพ 422.50 56.95 

ธุรกิจดานการขนสง และอ่ืน ๆ 55.00 7.41 

บริษัทรวม   

ธุรกิจตัวแทนขายหนังสือพิมพภาษาญ่ีปุน  1.80 0.24 

รวม 741.90 100.00 

 

2. โครงสรางสวนของผูถือหุนและประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

 

2.1 โครงสรางสวนของผูถือหุน  

ณ 31 มีนาคม 255 6 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 873,302,359 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 

1,647,740,300 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.53 บาท  

 

2.2 ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

-ไมมี- 

 

3. ขอมูลรายชื่อกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก 

3.1  คณะกรรมการบริษัท  

ณ 31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีดังน้ี  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

นายสุทธิชัย แซหยุน ประธานกรรมการ 

นายเสริมสิน สมะลาภา รองประธานกรรมการ 
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

น.ส.ดวงกมล โชตะนา กรรมการ 

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการ 

นายพนา จันทรวิโรจน กรรมการ 

นายนิวัตน แจงอริยวงศ กรรมการ 

นางคริสติน ลูซี่ ดีไบยเอส เบรนเดิล * กรรมการ 

นายปกรณ บริมาสพร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายเชวง จริยะพิสุทธิ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

นายโยธิน เน่ืองจํานงค ** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ  * เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2556 บริษัทฯ ไดแจงขาวการลาออกของนางคริสติน ลูซ่ี ดีไบยเอส เบรนเดิล โดยการลาออกมีผลทันที 
     ** นายโยธิน เน่ืองจํานงค ไดลาออกจากตําแหนง โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 26 เมษายน 2556  

 
3.2  คณะผูบริหาร  

ณ 31 มีนาคม 2556 คณะผูบริหารของบริษัทฯ มีดังน้ี  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

นายสุทธิชัย แซหยุน ประธานกรรมการบริหาร 

นายเสริมสิน สมะลาภา รองประธานกรรมการบริหาร 

น.ส.ดวงกมล โชตะนา กรรมการผูอํานวยการ 

นายเทพชัย แซหยอง บรรณาธิการเครือเนชั่น 

นายพนา จันทรวิโรจน กรรมการผูอํานวยการสายธุรกิจตางประเทศ  

นายวิฑูร พึงประเสริฐ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจดานขาวท่ัวไปภาษาไทย 

นางสาวณัฐวรา  แสงวารินทร ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ  ฝายขายโฆษณา 

นายตอบุญ พวงมหา กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจดานดิจิตอล   

นายทนง  ขันทอง บรรณาธิการ - อาเซียนทีวี   

นายธงชัย  บุญศฤงคารนนท กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจโรงพิมพ 

นางอรพิน  งามวงศวาน ผูอํานวยการอาวุโส  ฝายวางแผนส่ือประชาสัมพันธ 

นายสุพจน  เพียรศิริ ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชี 

นางสาวมัธยา  โอสถานนท ผูอํานวยการอาวุโส  ฝายการเงิน และเลขานุการบริษัท 

 

3.3  ผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก  

ณ 15 มีนาคม 2556 ผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ มีดังน้ี  

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1. นายสุทธิชัย แซหยุน 165,480,540 10.04 

2. นายเสริมสิน สมะลาภา 165,000,000 10.01 

3. DOW JONES & COMPANY, INC., NEW YORK 120,000,000 7.28 

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 117,950,140 7.16 

5. นายเจษฎา เลิศนันทปญญา 82,368,600 5.00 
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รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

6. นายจีรเดช จงวัฒนาศิลปกุล 82,000,000 4.98 

7. น.ส.วารุณี ตันตสุรฤกษ 50,000,000 3.03 

8. นางศุภศรี คุณประภากร 30,092,280 1.83 

9. บริษัท กรีนสยาม จํากัด 28,847,790 1.75 

10. นายสุรพงษ อติชาติศักดิ ์ 26,500,000 1.61 

 

3.4  ขอมูลของบริษัทในเครือ บริษัทยอย และบริษัทรวม  

ณ 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังน้ี 

 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนชําระแลว 

(ลานบาท) 

อัตราการถือหุน 

(รอยละ) 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด  

(“KTM”) 

ธุรกิจดานส่ือส่ิงพิมพท่ีเกี่ยวของกับ

เน้ือหาทางดานธุรกิจ และธุรกิจท่ี

เกี่ยวเน่ืองกัน 

25.00 99.97 

บริษัท แบงคอก บิซิเนส บรอดแคสติ้ง 

จํากัด (ถือหุนโดย KTM รอยละ 99.99) 

ธุรกิจกระจายภาพและเสียง 0.25 99.99 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด   ธุรกิจดานส่ือส่ิงพิมพท่ีเกี่ยวของกับ 

เน้ือหาดานขาวภาษาไทยท่ัวไป และ

ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน 

25.00 99.99 

บริษัท เนชั่น นิวสเน็ตเวิรค จํากัด (“NNN”) ธุรกิจดานส่ือส่ิงพิมพท่ีเกี่ยวของกับ 

เน้ือหาดานขาวภาษาอังกฤษท่ัวไป 

50.00 99.99 

บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ ฟรอนเทียร 

จํากัด (ถือหุนโดย NNN รอยละ 99.99) 

ธุรกิจกระจายภาพและเสียง 0.25 99.99 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด  ธุรกิจดานขนสง 50.00 99.99 

บริษัท เนชั่น ยู จํากัด ธุรกิจดานการศึกษา 50.00 90.00 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ธุรกิจดานการพิมพ 500.00 84.50 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทน 

เมนท  จํากัด (มหาชน) (“NINE”) 

ธุรกิจส่ือการศึกษาและบันเทิง และ

ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน 

85.00 78.46 

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  

(ถือหุนโดย NINE รอยละ 99.99) 

ธุรกิจนําเขาและผลิตส่ิงพิมพการศึกษา 41.25 - 

บริษัท เนชั่น เอ็กมอนทเอ็ดดูเทนเมนท 

จํากัด (ถือหุนโดย NINE รอยละ 49.99) 

ธุรกิจนําเขาและผลิตส่ิงพิมพ (การตูน) 

และผลิตส่ิงพิมพการศึกษา 

50.00 - 

บริษัท เนชั่น คิดส จํากัด 

(ถือหุนโดย NINE รอยละ 99.99) 

ธุรกิจกระจายภาพและเสียง 1.00 - 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น ธุรกิจกระจายภาพและเสียง ส่ือรูปแบบ 173.44 61.10 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนชําระแลว 

(ลานบาท) 

อัตราการถือหุน 

(รอยละ) 

จํากัด (มหาชน) (“NBC”) ใหม และธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน 

บริษัท เอ็นบีซ ีเน็กซมีเดีย จํากัด 

(ถือหุนโดย NBC รอยละ 99.99) 

ธุรกิจกระจายภาพและเสียง 10.00 - 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด 

(ถือหุนโดย NBC รอยละ 99.99) 

ธุรกิจกระจายภาพและเสียง 0.025 - 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ สกรีน จํากัด 

(ถือหุนโดย NBC รอยละ 99.99) 

ธุรกิจกระจายภาพและเสียง 0.025 - 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น 

เซอรวิส จํากัด  

ธุรกิจดานส่ือส่ิงพิมพท่ีเกี่ยวของกับ 

เน้ือหาดานขาวภาษาญ่ีปุนท่ัวไป 

4.00 45.00 

 

4. ประวัติการจายเงินปนผลยอนหลัง 3 ป 

บริษัทฯ ไมมีการจายเงินปนผลในชวงป 2553 – 2555 
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สวนที่ 3 

ขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ 

 

1.  สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (งบรวม) 

 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553-2555 มีดังน้ี (โดยผูถือหุน

สามารถศึกษางบการเงินของบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 1 ป 2556 ไดจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ www.set.or.th หรือ

เว็บไซตของบริษัทฯ www.nationgroup.com)  

 

1.1 สรุปงบการเงินรวม 

 2553 
 

2554 
 

2555 

 พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

รายการในงบดุล       

เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น 240,431 6% 181,820 5% 179,044 4% 

ลูกหน้ีการคา – สุทธิ 720,874 19% 695,125 19% 768,633 19% 

รายไดคางรับ 139,744 4% 106,918 3% 142,757 4% 

ลูกหน้ีและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวมและบริษัทท่ี

เก่ียวของกัน 

47,797 1% 61,372 2% 79,437 2% 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 230,169 6% 248,423 7% 247,198 6% 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 158,709 5% 319,177 8% 203,681 5% 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,537,724 41% 1,612,835 43% 1,620,751 40% 
รวมเงินลงทุนระยะยาว 43,141 1% 47,042 1% 56,515 1% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ –สุทธิ 1,935,264 52% 1,855,046 49% 2,091,239 52% 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 189,867 5% 237,889 6% 272,032 7% 
รวมสินทรัพย 3,705,996 100% 3,752,812 100% 4,040,537 100% 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงินและเงินกูระยะยาวท่ีครบกําหนดชําระภายใน

หน่ึงป 

953,796 25% 1,100,917 29% 1,026,951 25% 

เจาหน้ีการคา 156,648 4% 165,216 4% 167,030 4% 

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน สวนท่ีถึงกําหนด

ชําระภายในหน่ึงป 

27,224 1% 30,034 1% 33,956 1% 

เจาหน้ีและเงินกูยืมจากบริษัทรวมและบริษัทท่ี

เก่ียวของกัน 

- - 2,356 0.7% - - 

เจาหน้ีอื่น - - - - 130,000 3% 

ภาษีเงินไดคางจาย 22,186 1% 8,082 0.2% 1,310 0.03% 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 411,786 11% 554,058 15% 594,771 15% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,571,640 42% 1,860,663 50% 1,954,018 48% 
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป 

686,746 18% 338,337 9% 315,586 8% 

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 67,036 2% 36,813 1% 13,625 0.3% 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - - 95,854 3% 81,987 2% 

หน้ีสินอื่น 129,825 4% 120,566 3% 150,012 4% 

รวมหน้ีสิน 2,455,247 66% 2,452,233 65% 2,515,228 62% 
หุนสามัญ –ชําระเต็มมูลคาแลว 1,647,740 44% 1,647,740 44% 873,302 22% 

สวนเกินมูลคาหุน  4 0% 4 0% - - 
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 2553 
 

2554 
 

2555 

 พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย 75,941 2% 75,590 2% 79,740 2% 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน  (1,357) -0% 2,613 0% 13,234 0.3% 

กําไร (ขาดทุน) สะสม (656,378) -17% (630,161) -17% 335,611 8% 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 184,799 5% 204,793 5% 223,422 6% 

สวนของผูถือหุนสุทธิ 1,250,749 34% 1,300,579 35% 1,525,309 38% 

 

1.2  งบกําไรขาดทุน 

 
2553 2554 2555 

พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 
รายการในงบกําไรขาดทุน       

รายไดจากการขายและบริการ - สุทธิ 2,696,707 95.0% 2,643,187 94.6% 2,936,869 94.7% 

รายไดคาเชาและบริการ และอื่น ๆ 141,807 5.0% 150,543 5.4% 163,026 5.3% 

รวมรายได 2,838,514 100.0% 2,793,730 100.0% 3,099,895 100.0% 
ตนทุนขายและบริการ 1,704,557 60.1% 1,637,271 58.6% 1,842,823 59.5% 

คาใชจายในการขายและบริหาร 798,646 28.1% 843,413 30.2% 885,381 28.6% 

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 2,503,203 88.2% 2,480,684 88.8% 2,728,204 88.0% 
กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษี 335,311 11.8% 313,046 11.2% 371,691 12.0% 
ตนทุนทางการเงิน (112,084) -4.0% (119,996) -4.3% (110,475) -3.6% 

ภาษีเงินได (54,857) -1.9% (46,326) -1.7% (38,436) -1.2% 

(ขาดทุน) กําไร จากสวนของผูถือหุนสวนนอย (67,822) -2.4% (42,379) -1.5% (33,884) -1.1% 

กําไร (ขาดทุน) กอนรายการท่ีไมไดมาจากการ
ดําเนินงานปกติ 

100,548 3.5% 104,345 3.7% 188,896 6.1% 

รายการท่ีไมไดมาจากการดําเนินงานปกติ ไดแก:-      
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิของเงิน
ลงทุนเผื่อขาย 

977 0.0% 3,970 0.1% 10,622 0.3% 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 122,249 4.3% (68) -0% 454 0% 

กําไรจากการตอรองราคาซ้ือ 90,827 3.2% - - 1,980 0.1% 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 314,601 11.1% 108,247 3.9% 201,952 6.5% 

 

1.3  งบกระแสเงินสด 
(หนวย: พันบาท) 2553 2554 2555 

เงินสดท่ีไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

และหน้ีสินดําเนินงาน 

556,976 554,294 638,080 

เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมดําเนินงาน 471,484 477,328 517,934 

เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมการลงทุน (417,687) (154,449) (282,033) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมจัดหาเงิน (126,076) (381,490) (242,042) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง ) สุทธิ (72,279) (58,611) (6,141) 

 

1.4  กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได  คาเสื่อมราคา รายจายตัดบัญช ี(EBITDA) และกอนรายการ

ที่ไมไดมาจากการดําเนินงานปกติ สําหรับป 2552-2554  
(หนวย: พันบาท) 2553 2554 2555 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิกอนรายการท่ีไมไดมาจากการดําเนินงานปกติ (หลังภาษีและ

ดอกเบ้ียจาย) 

100,548 104,345 188,896 
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(หนวย: พันบาท) 2553 2554 2555 
บวก ดอกเบ้ียจาย 112,084 119,996 110,475 

บวก  ภาษี 54,857 46,326 38,436 

บวก คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 218,670 228,617 264,828 

กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี (EBITDA) 486,159 499,284 602,635 

หมายเหตุ  : รายการท่ีไมไดมาจากการดําเนินงานปกติ ไดแก  การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย  สวนแบง
ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย กําไรจากการตอรองราคาซ้ือ 

 
1.5  อัตราสวนทางการเงิน 

 2553 2554 2555 

 1. อัตราสวนสภาพคลอง    

1.1 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.98 0.87 0.83 

1.2 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.61 0.47 0.48 

1.3 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
(เทา) 

 
0.35 

 
0.32 

 
0.33 

1.4 อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 4.24 3.73 3.40 

1.5 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน ) 85 96 90 

1.6 อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 6.43 6.84 7.44 

1.7 ระยะเวลาขายสินคาคงเหลือ (วัน) 56 53 48 

1.8 อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี  (เทา) 5.23 5.26 5.33 

1.9 ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 69 68 68 

1.10 Cash Cycle (วัน) 72 81 71 

2. อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร    

2.1 อัตรากําไรขั้นตน (%) 37.32 % 38.06 % 37.25% 

2.2    อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 6.97 % 6.00 % 7.11% 

2.3 อัตราสวนเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนตอการทํากําไร  18.25 % 19.81 % 20.57% 

2.4   อัตรากําไรสุทธิกอนรายการท่ีไมไดมาจากการดําเนินงานปกติ  3.29 % 3.73 % 6.09% 

2.5 อัตราผลตอบแทนกอนรายการท่ีไมไดมาจากการดําเนินงานปกติตอสวน
ของผูถือหุน (เทา) 

8.04 % 8.02 % 12.38% 

3.  อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

3.1 อัตราผลตอบแทนกอนรายการท่ีไมไดมาจากการดําเนินงานปกติตอ
สินทรัพย (%) 

2.87 % 2.80% 4.85% 

3.2 อัตราผลตอบแทนกอนรายการรายการท่ีไมไดมาจากการดําเนินงานปกติตอ
สินทรัพยถาวร (%) 

21.00 % 18.55 % 24.30% 

3.3 อัตราหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.87 0.75 0.80 

4.  อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน    

4.1   อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)  1.96 1.89 1.65 
4.2 อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)  D/E Ratio 1.39 1.16 0.91 

4.3   อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) 6.47 6.01 7.12 
4.3  อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียกอนภาษีและกอนรายการท่ีไมไดมาจากการ 

ดําเนินงานปกติ ตอดอกเบ้ียจาย (เทา) 

 

2.99 

 

2.61 

 

3.36 

4.5   อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน cash basis (เทา) 0.71 1.07 0.99 

4.6   อัตราการจายเงินปนผล  (%) 0.00% 0.00% 0.00% 

หมายเหตุ :    รายการท่ีไมไดมาจากการดําเนินงานปกติ ไดแก  การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย  สวนแบง
ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย กําไรจากการตอรองราคาซ้ือ 
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2.  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

2.1 ผลการดําเนินงาน 

 รายได 

 ป 2554  รายไดจากการขายและบริการลดลง รอยละ 2  เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2553 เน่ืองจากรายไดจากการ

จําหนายส่ิงพิมพลดลง รอยละ 11  โดยมีสาเหตุจากรายไดจากการจําหนายหนังสือพิมพลดลง รอยละ 12 และรายไดจาก

การจําหนายหนังสือการตูนและส่ิงพิมพตางประเทศลดลงรอยละ 5 อยางไรก็ตาม รายไดจากการขายโฆษณาเพ่ิมขึ้น รอย

ละ 1 โดยมาจากรายไดโฆษณาจากส่ือทีวีและวิทยุเพ่ิมขึ้นรอยละ 15 ในขณะท่ีรายไดโฆษณาจากส่ือส่ิงพิมพลดลง รอยละ 

3 และรายไดโฆษณาผานส่ือระบบอิเลคทรอนิคสลดลงรอยละ 9 

 

ป 2555 รายไดจากการขายและบริการเพ่ิมขึ้นรอยละ 11 เมื่อเทียบกับปกอน เน่ืองจากรายไดจากการขายโฆษณาเพ่ิมขึ้น

รอยละ 11 มาจากรายไดโฆษณาจากส่ือส่ิงพิมพเพ่ิมขึ้นรอยละ 6 รายไดโฆษณาจากส่ือทีวีและวิทยุเพ่ิมขึ้นรอยละ 14 และ

รายไดจากการใหบริการขาวสารและโฆษณาผานส่ือระบบอิเลคทรอนิคสเพ่ิมขึ้นรอยละ 51 นอกจากน้ีมาจากรายไดจาก

การจําหนายส่ิงพิมพเพ่ิมขึ้นรอยละ 7 จากสวนของการจําหนายหนังสือพอคเก็ตบุคสและหนังสือสําหรับเด็กรวมเพ่ิมขึ้น

รอยละ 45 ในขณะท่ีรายไดจากการจําหนายหนังสือพิมพลดลงรอยละ 5 

 

 คาใชจาย 

ป 2554 ตนทุนขายและคาใชจายในการดําเนินงานลดลงรอยละ 1 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2553 สวนใหญมา

จากตนทุนกระดาษและวัสดุการผลิตลดลงรอยละ  16 จากนโยบายบริหารดานการผลิต ซึ่งสงผลใหสามารถควบคุม

ปริมาณการใชกระดาษมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

ป 2555 ตนทุนขายและคาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ซึ่ง

สอดคลองกับรายไดจากการขายและบริการท่ีเพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวทางธุรกิจ อยางไรก็ตาม คาใชจายในการขนสงรวม

ลดลงรอยละ 11 เน่ืองจากการบริหารจัดการดานการขนสงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 กําไรสุทธิ 

 ป 2555 มีกําไรสุทธิ 191.33 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 83  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2554 และ 2553 ท่ีมีกําไรสุทธิ 

104.28 ลานบาท และ 155.40 ลานบาท ตามลําดับ สาเหตุท่ีกําไรสุทธิในป 2554 ลดลงจากป 2553 เน่ืองจากเหตุการณ

อุทกภัยใหญในพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑลในชวงไตรมาส 4 ป 2554 ไดสงผลกระทบใหรายไดส่ือส่ิงพิมพลดลง ในขณะท่ีมี

คาใชจายในการขายและบริหารคงท่ี จึงเปนเหตุใหผลประกอบการป 2554 มีผลกําไรลดลง 

 

ผลการดําเนินงานท่ีผานมาของแตละสายผลิตภัณฑ  ป 2553 – 2555  

ก) ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและโฆษณา (Printing and Publishing Business) ประกอบดวย 3 สายธุรกิจ  ไดแก  

 สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย ดําเนินการภายใตบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด เร่ิมแยกธุรกิจตั้งแตไตร

มาส 4 ป 2553   

 สายธุรกิจดานขาวท่ัวไปภาษาไทย ดําเนินการภายใตบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด เร่ิมแยกธุรกิจตั้งแตไตรมาส 4 

ป 2553   

 สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ ดําเนินการภายใตภายใตบริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด ตั้งแตป 2551 
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รายได 

 ป 2554 รายไดจากการขายและบริการของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและโฆษณา(ไมรวมรายการระหวางกัน) เทากับ1 ,676  

ลานบาท  คิดเปนรอยละ 63 ของรายไดจากการขายและบริการรวมของกลุมบริษัท ซึ่งลดลงรอยละ 6 จากป 2553 ท่ี

เทากับ 1,776 ลานบาท เน่ืองจากการลดลงของรายไดโฆษณาในส่ิงพิมพและรายไดจากการจัดกิจกรรมพิเศษในไตร

มาส 4 เน่ืองจากผลกระทบจากปญหาอุทกภัยทําใหตองเล่ือนการสงเสริมการขายและการจัดโครงการพิเศษ Below 

the line ออกไป  สําหรับรายไดจากการจําหนายส่ิงพิมพ ในป 255 4 เทากับ 467 ลานบาท ลดลงรอยละ 12 จากป 

2553 ท่ีเทากับ 5 32 ลานบาท  ท้ังน้ี หากรวมรายการระหวางบริษัทในกลุมแลว รายไดจากการขายและบริการของ

ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและโฆษณาในป 2554 เทากับ 3,164 ลานบาท  

 

 ป 2555 รายไดจากการขายและบริการของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและโฆษณา (ไมรวมรายการระหวางกัน) เทากับ 1 ,737 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 59 ของรายไดจากการขายและบริการตามงบการเงินรวมของกลุมบริษัท หรือคิดเปนเพ่ิมขึ้น

รอยละ 4 จากป 2554 ท่ีเทากับ 1,676 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากรายไดโฆษณาในส่ิงพิมพและรายไดจากการจัด

กิจกรรมพิเศษท่ีเทากับ 1,283 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 6  จากป 2554 สําหรับรายไดจากการจําหนายส่ิงพิมพ ในป 

2555 เทากับ 454 ลานบาท ลดลงรอยละ 3 จากป 2554 ท้ังน้ีหากรวมรายการระหวางบริษัทในกลุมแลว รายไดจาก

การขายและบริการของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและโฆษณาในป 2555 เทากับ 2,909 ลานบาท 

 

 คาใชจาย 

ป 2554 คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและโฆษณา เทากับ 2,331 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 34 จากป

กอนท่ีเทากับ 1,742 ลานบาท เน่ืองจากป 2554 รวมคาใชจายตนทุนขายของบริษัท กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จํากัด และ

บริษัท คมชัดลึกมีเดีย จํากัด ระยะเวลาเต็มป ขณะท่ีป 2553 บริษัทยอยท้ังสองแหงเพ่ิงจัดตั้งในไตรมาส 4 จึงมี

คาใชจายดังกลาวเพียง 3 เดือน 

 

ป 2555 คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและโฆษณา  เทากับ 2,051 ลานบาท ลดลงรอยละ 12  จากป 

2554 ท่ีเทากับ 2,331 ลานบาท เน่ืองจากตนทุนกระดาษและคาขนสงท่ีลดลง สําหรับตนทุนขายประกอบดวยตนทุน

ท่ีผันแปรตามจํานวนผลิต ไดแก ตนทุนกระดาษ ตนทุนการพิมพ และตนทุนหนังสือ  จํานวน 1,120 ลานบาท และ

ตนทุนคงท่ี เชน เงินเดือน สวัสดิการ คาขาว คาใชจายเดินทาง คาเส่ือมราคา จํานวน 931 ลานบาท คิดเปนสัดสวน

รอยละ 55 และรอยละ 45 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับตนทุนขายรวมของธุรกิจน้ี   

 

คาใชจายในการขายและบริหารของธุรกิจส่ิงพิมพและโฆษณาในป 2553 – 2555 เทากับ 873 ลานบาท 1,219 ลาน

บาท และ 1,130 ลานบาท  ตามลําดับ โดยสาเหตุท่ีคาใชจายในป 2554 เพ่ิมขึ้นจากป 2553 คอนขางมาก เน่ืองจาก

ป 2554 รวมคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัท กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จํากัด และบริษัท คมชัดลึกมีเดีย จํากัด

ระยะเวลาเต็มป ขณะท่ีป 2553 บริษัทยอยท้ังสองแหงเพ่ิงจัดตั้งในไตรมาส 4 จึงมีคาใชจายดังกลาวเพียง 3 เดือน 

 

กําไรขั้นตน 

ป 2554 ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและโฆษณามีกําไรขั้นตนเทากับ 833 ลานบาท หรือรอยละ 26.3 เมื่อเทียบกับรายไดจาก

การขายและบริการ ลดลงรอยละ 3.8 จากป 2553  ท่ีเทากับรอย 30.1 เน่ืองจากอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายไดโฆษณาท่ี
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เพ่ิมขึ้นรอยละ 27  นอยกวาอัตราการเพ่ิมขึ้นของตนทุนขายท่ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 34 ขณะท่ีป 2555 มีกําไรขั้นตนเทากับ 

858 ลานบาท หรือรอยละ 29.5 เมื่อเทียบกับรายไดจากการขายและบริการ โดยเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.2  จากป 2554 

เน่ืองจากรายไดโฆษณาเพ่ิมขึ้นรอยละ 6 ขณะท่ีตนทุนขายลดลงรอยละ 12   

 

กําไรสุทธ ิ

ป 2554 ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและโฆษณามีกําไรสุทธิเทากับ 121 ลานบาท และหากไมรวมสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสียสุทธิ 111 ลานบาท ธุรกิจน้ีจะมีกําไรจากการดําเนินงาน 10 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1 ลานบาทจากป 

2553 ท่ีมีกําไรจากการดําเนินงาน 9 ลานบาท ขณะท่ีป 2555 มีกําไรสุทธิเทากับ 255 ลานบาท และหากไมรวมสวน

แบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียสุทธิ 150 ลานบาท ธุรกิจน้ีจะมีกําไรจากการดําเนินงาน 105 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นถึง 95 ลานบาทจากป 2554 ท่ีมีกําไรจากการดําเนินงาน 10 ลานบาท เน่ืองจากกําไรขั้นตนท่ีเพ่ิมขึ้น รวมท้ัง

คาใชจายในการขายและบริหารตนทุนทางการเงินท่ีลดลง 

 

ข) ธุรกิจบริการดานการพิมพ (Printing Services Business) อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศ

ไทย) จํากัด (“WPS”) 

 

 รายได  

ป 2553 – 2555 มีรายไดจากบริการงานพิมพจํานวน 457 ลานบาท 500 ลานบาท และ 522 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่ง

สวนใหญเปนการเรียกเก็บคาบริการงานพิมพจากบริษัทแมและบริษัทในเครือ และสาเหตุท่ีรายไดดังกลาวเพ่ิมขึ้นใน

ป 2554 และป 2555 เน่ืองจากมีรายไดจากงานพิมพใหลูกคาภายนอกเพ่ิมขึ้น   

 

ป 2553 มีรายไดคาเชาและบริการจํานวน 14 ลานบาท เน่ืองจากในชวงคร่ึงปแรกยังมีรายไดคาเชาจากบริษัท เนชั่น 

พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากัด (“NPS”) ตอมาในเดือนมิถุนายน 2554 ไดโอนกิจการของ NPS เปนสวนหน่ึงของ WPS จึงไมมี

รายไดระหวางกันอีก ขณะท่ีป 2555 มีรายไดสวนน้ี จํานวน 6 ลานบาท ใกลเคียงกับป 2554 ท่ีมีจํานวน 7 ลานบาท 

ซึ่งเปนการแบงพ้ืนท่ีบริเวณโรงพิมพใหบริษัทในกลุมเชาในการเก็บวัตถุดิบ หรือเก็บสินคาเพ่ือรอขนสง เปนตน   

 

คาใชจาย 

ป 2555 คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจบริการงานพิมพเทากับ 372 ลานบาท ใกลเคียงป  2554 และ 2553 ท่ีมี

จํานวน 370 ลานบาท ขณะท่ีมีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2553 – 2555 เทากับ 44 ลานบาท 65 ลานบาท 

และ 53 ลานบาท โดยสาเหตุท่ีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2554 สูงขึ้น เน่ืองจากไดรวมงบการเงินของ NPS 

ท่ีมีสถานะเปนบริษัทยอยเต็มป (โดย 6 เดือนแรก ถือเปนบริษัทยอย และ 6 เดือนหลัง ไดโอนกิจการถือเปนสวนหน่ึง

ของ WPS) ในขณะท่ีป 2553 รวมรายการของ NPS เพียง 6 เดือนหลัง สําหรับป 2555 คาใชจายดังกลาวลดลง

เน่ืองจากไดรวมกิจการของ NPS กับ WPS ทําใหสามารถควบคุมคาใชจายไดดีขึ้น  

 

กําไรขั้นตน 

ป 2553 – 2555 ธุรกิจบริการงานพิมพมีกําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้นจาก 87 ลานบาท เปน 130 ลานบาท และ 150 ลานบาท 

ตามลําดับ เน่ืองจากมีรายไดเพ่ิมขึ้นในขณะท่ีสามารถควบคุมตนทุนขายไดใกลเคียงเดิม 
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 กําไรสุทธิ 

ป 2554 ธุรกิจบริการงานพิมพมีกําไรสุทธิ 38 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2.5 เทา เมื่อเทียบกับป 2553 ท่ีมีกําไรสุทธิท่ีไมรวม

รายการพิเศษเทากับ 11 ลานบาท (จากปกอนท่ีมีกําไรสุทธิ 222 ลานบาท ดังน้ันหากไมรวมสวนแบงผลขาดทุนจาก

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวมทุนท่ี WPS รวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 49  ในชวงคร่ึงปแรกรวมจํานวน 50 

ลานบาท และกําไรจากการตอรองราคาซื้อหุนใน NPS จากผูถือหุนอ่ืน อีกจํานวนรวม 262 ลานบาท จะทําใหมีกําไร

สุทธิ 11 ลานบาท) 

 

ป 2555 มีผลกําไรสุทธิ 81ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1.1 เทา เมื่อเทียบกับปกอนท่ีมีกําไรสุทธิท่ีเทากับ 38 ลานบาท ซึ่งเปนผล

มาจากกําไรขั้นตนท่ีเพ่ิมขึ้นและยังสามารถควบคุมคาใชจายจากการขายและบริหาร และสาเหตุหลักจากการลดลง

ของตนทุนทางการเงินท่ีลดลงรอยละ 21  จากปกอน เน่ืองจาก WPS ไดทยอยชําระคืนเงินกูระยะยาวตามกําหนด

อยางตอเน่ืองจึงทําใหดอกเบ้ียจายลดลง 

 

ค) ธุรกิจส่ือการศึกษาและบันเทิง (Edutainment Business) อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่น

แนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเทนท จํากัด บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท 

จํากัด และบริษัท เอ็นคูปอง จํากัด (เฉพาะป 2553 – 2554) 

 

รายได  

 ป 2553 – 2555 รายไดจากธุรกิจส่ือการศึกษาและบันเทิง ซึ่งประกอบดวยรายไดหลักจากการจําหนายส่ิงพิมพเพ่ือ

การศึกษาและหนังสือเลม การเปนตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศเทากับ 3 54 ลานบาท 35 6 ลานบาท และ 

440 ลานบาท ตามลําดับ  

 

คาใชจาย 

ในป 2553 – 2555 คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจส่ือการศึกษาและบันเทิงมีจํานวน 250 ลานบาท 252 ลานบาท 

และ 309 ลานบาท ตามลําดับ โดยตนทุนขายหลัก ประกอบดวย ตนทุนคาหนังสือ ตนทุนการจางพิมพ ตนทุนการ

ผลิตตางๆ คาลิขสิทธิ์ หนังสือ และลิขสิทธิ์นักเขียน คิดเปนสัดสวนรวมรอยละ 92  ของตนทุนขาย ซึ่งสวนใหญจะแปร

ผันตามรายได สวนคาใชจายเงินเดือน ฝายบรรณาธิการ และฝายผลิต ท่ีเปนคาใชจายคงท่ีมีสัดสวนรอยละ 8 ของ

ตนทุนขาย 

 

คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2553 – 2555 มีจํานวนเทากับ 7 2 ลานบาท 76 ลานบาท และ 96 ลานบาท

ตามลําดับ โดยคาใชจายสวนน้ีไมแปรผันตามรายได  ประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบริหาร รอยละ 

40%  คาใชจายสงเสริมการขาย รอยละ 17 คาใชจายเกี่ยวกับการขนสงเดินทาง รอยละ 4  

 

 กําไรขั้นตน 
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ป 2554 ธุรกิจ ส่ือการศึกษาและบันเทิงมีกําไรขั้นตนรวมเทากับ 90 ลานบาท หรือรอยละ 2 6 ของรายไดรวมซึ่งลดลง

รอยละ 1 จากป 2553 ท่ีเทากับรอยละ 27 ขณะท่ีป 2555 มีกําไรขั้นตนเทากับ 107 ลานบาท หรือรอยละ 2 6  ของ

รายไดรวมเทากับป 2554 

   

กําไรสุทธิ 

ป 2554 ธุรกิจ ส่ือการศึกษาและบันเทิงมกีําไรสุทธิรวม 18 ลานบาท หรือรอยละ 5 ของรายไดรวม ซึ่งลดลงรอยละ 1 

จากป 2553 ท่ีมีกําไรสุทธิรวม 21 ลานบาท สําหรับป 2555 มีกําไรสุทธิรวม 28 ลานบาท หรือรอยละ 6 ของรายได

รวม โดยเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จากป 2554  

 

ง) ธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียง และส่ือสมัยใหม  (Broadcasting and New Media Business) อยูภายใตการดําเนิน 

งานของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

รายได  

ป 2554 รายไดจากสายธุรกิจส่ือโทรทัศน วิทยุและส่ือใหมเทากับ 6 66 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 6  จากป 2553 ท่ี

เทากับ 625 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดโฆษณาจากส่ือโทรทัศนรอยละ 16 เมื่อเทียบกับป 

2553 สําหรับป 2555 มีรายไดจากสายธุรกิจน้ีเทากับ 737 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 10  จากป 2554 เน่ืองจากรายได

โฆษณาจากส่ือโทรทัศนและวิทยุเพ่ิมขึ้นรอยละ 14  และรายไดโฆษณาจากส่ือใหมเพ่ิมขึ้นรอยละ 33  

 

คาใชจาย 

ป 2554 ธุรกิจส่ือโทรทัศนและวิทยุมีตนทุนการใหบริการ จํานวน 401 ลานบาท ลดลงรอยละ 3 เมื่อเทียบกับป 2553 

ท่ีเทากับ 391 ลานบาท ขณะท่ีป 2555 มีตนทุนการใหบริการ จํานวน 540 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 35 เมื่อเทียบกับป 

2554 สาเหตุหลักมาจากมีตนทุนการผลิตรายการท่ีเพ่ิงเร่ิมดําเนินการในป 2555 ไดแก คมชัดลึกทีวี และตนทุนการ

รับจางผลิตรายการใหโรงพยาบาลรามาธิบดี ตนทุนการผลิตละครเวที Reya the Musical   

 

สําหรับคาใชจายในการขายและบริหารในป 2554 มีจํานวน 156 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 37 จากป 2553 ท่ีเทากับ 

114 ลานบาท สาเหตุหลักท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากในป 2554 มีคาใชจายดานบุคลากรของชอง Mango TV เต็มป ขณะท่ีป 

2553 มีคาใชจายดังกลาวเฉพาะชวง 6 เดือนหลัง อีกท้ังในปลายป 2554 มีรายการใหม คือ ASEAN TV ชองระวังภัย 

และเร่ิมมีคาใชจายของชองรามาแชนแนลท่ีรับจางผลิตใหแกโรงพยาบาลรามาธิบดี อยางไรก็ดี ในป 2555 มี

คาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 1 38 ลานบาท ลดลงรอยละ 12  จากป 2554 เน่ืองจากจากการลดลงของ

คาใชจายทางการตลาด โดยในป 2554 มีคาใชจายสงเสริมการขายในการเปดตัวทีวีดาวเทียมชองใหม  ไดแก คมชัด

ลึกทีวีและชองระวังภัย  

 

กําไรขั้นตน    

ป 2554 มีกําไรขั้นตนจํานวน 265 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 40 ของรายได ซึ่งเพ่ิมขึ้นรอยละ 13 จากป 2553 ท่ีมี

กําไรขั้นตนจํานวน  234 ลานบาท เน่ืองจากมีรายไดเพ่ิมขึ้นในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะรายไดคาโฆษณาและการรับจาง

ผลิตจากชองทีวีดาวเทียมซึ่งเพ่ิมขึ้นในสัดสวนท่ีมากกวาตนทุนขายท่ีเพ่ิมขึ้น สําหรับป 2555 มีกําไรขั้นตนจํานวน197 

ลานบาท หรือเทากับรอยละ 27 ของรายได  ซึ่งลดลงรอยละ 13 จากป 2554 เน่ืองจากตนทุนขายท่ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 34  
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จากการรับจางผลิตรายการและตนทุนการผลิตละครเวที Reya the Musical ขณะท่ีรายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 10  นอย

กวาการเพ่ิมขึ้นของตนทุนขาย 

 

 

จ)  ธุรกิจรับบริการขนสงสินคา  (Logistic Business) อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด  

รายได  

ป 2554 สายธุรกิจรับบริการขนสงมีรายไดรวมจํานวน 262 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 12 เมื่อเทียบกับป 2553 ท่ีมี

รายไดเทากับ 234 ลานบาท โดยในป 2554 มีรายไดจากโครงการใหญ คือ สง Catalog ให IKEA ขณะท่ีป 2555 มี

รายไดรวมจํานวน 242 ลานบาท ลดลงรอยละ 8 เมื่อเทียบกับป 2554 เน่ืองจากชะลอการรับบริการขนสงภายนอกท่ี

มีอัตรากําไรต่ํา 

 

คาใชจาย 

ป 2554 ธุรกิจรับบริการขนสงมีตนทุนขาย จํานวน 247 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 13 จากป 2553 ท่ีเทากับ 2 18 ลาน

บาท เน่ืองจากตนทุนคานํ้ามันท่ีเพ่ิมขึ้นตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีในป 2555 ตนทุนขายมีจํานวน 229 ลาน

บาท ลดลงรอยละ 7 จากป 2554 เน่ืองจากการควบคุมและลดตนทุนคาเชื้อเพลิง อีกท้ังมีการการวาจางรถรับ จาง

ภายนอกลดลง รอยละ 13 

 

สําหรับคาใชจายในการขายและบริหารในป 2554 มีจํานวน 17 ลานบาท ลดลงรอยละ 50 จากป 2553 เน่ืองจากการ

จัดกลุมประเภทคาใชจายจากการขายและบริหารไปเปนตนทุนขาย สําหรับป 2555 คาใชจายในการขายและบริหาร

เทากับ 19 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 12  จากป 2554 ซึ่งสวนใหญเพ่ิมขึ้นจากคาใชจายเงินเดือนและสวัสดิการ  

เน่ืองจากการปรับคาจางขั้นต่ํา 300 บาท  และสวนหน่ึงจากการตั้งสํารองหน้ีสูญประมาณ 2 ลานบาท 

 

กําไรขั้นตน    

ป 2553 – 2555  ธุรกิจรับบริการขนสงมีกําไรขั้นตนเทากับ 16 ลานบาท 15 ลานบาท และ 13 ลานบาท ตามลําดับ 

เน่ืองจากตนทุนขายมีอัตราการเพ่ิมขึ้นท่ีสูงกวาอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได 

 

กําไรสุทธิ   

ป 2554 ธุรกิจรับบริการขนสงมีผลขาดทุนสุทธิ 4 ลานบาท โดยขาดทุนลดลง 17 ลานบาท จากป 2553 ท่ีมีขาดทุน

สุทธิ 21 ลานบาท ขณะท่ีป 2555 มีผลขาดทุนสุทธิ 4.7 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้นจากป 2554 ซึ่งสาเหตุหลักจากการ

ตั้งสํารองหน้ีสูญประมาณ 2 ลานบาท 

 

2.2 ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย 

ณ 31 ธันวาคม 2553 – 2555 มีสินทรัพยรวม เทากับ 3, 706 ลานบาท 3 ,753 ลานบาท และ 4,041 ลานบาท ตามลําดับ 

โดยมีรายการท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเปนสาระสําคัญดังน้ี 
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 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ 31 ธันวาคม 2554 มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 182 ลาน

บาท ลดลง 58 ลานบาท จากป 2553 ท่ีมีจํานวน 240 ลานบาท ขณะท่ีป 2555 มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน

สดจํานวน 179 ลานบาท ใกลเคียงกับป 2554 โดยแบงเปนรายการเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ 20 ลานบาท กลุม

ธุรกิจส่ือการศึกษาและบันเทิง 7 ลานบาท และธุรกิจส่ือโทรทัศน 87 ลานบาท โดยสวนใหญเปนเงินลงทุนใน

พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วแลกเงินของ NBC  

 ลูกหน้ีการคา-สุทธิ (ไมรวมลูกหน้ีการคาในกิจการท่ีเกี่ยวของกัน)  ในป 2554 มีจํานวน 695 ลานบาท ลดลงรอยละ 

4 จากป 2553 ท่ีมีจํานวน 721 ลานบาท ขณะท่ีป 2555 มีจํานวน 769 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 11 จากป 2554 

เน่ืองจากรายไดท่ีเพ่ิมขึ้น โดยบริษัทมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียของป 255 5 เทากับ 106 วัน ลดลง 7 วัน จากปกอนท่ี

เทากับ 113 วัน   

 ลูกหน้ีบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทในเครือ-สุทธิ (ภายหลังหักสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและคาเผ่ือสินคารับ

คืน) ในป 2554 มีจํานวนลูกหน้ีเทากับ  61 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 14 ลานบาท จากป 2553 ท่ีมีจํานวนเทากับ 47 ลาน

บาท ขณะท่ีป 2555  มีจํานวนลูกหน้ีเทากับ 79 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 18 ลานบาทจากป 2554 ซึ่งสวนใหญมาจาก

ลูกหน้ีการคากิจการท่ีควบคุมรวมกันในธุรกิจส่ือการศึกษาและบันเทิง 

 รายไดคางรับ ป 2553 – 2555 มีจํานวน 1 40 ลานบาท  107 ลานบาท  และ 1 43 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายได

คางรับสวนใหญเกิดจากธุรกิจโทรทัศนท่ีเปนรายการสัญญาโฆษณาท่ีคาบเกี่ยวระหวางป และยังไมออกใบแจงหน้ี 

นอกจากน้ียังเกิดจากรายไดโครงการจากการจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ซึ่งมีการใหบริการบางสวนแลว แตจะออกใบ

แจงหน้ีเมื่อเสร็จส้ินโครงการ   

 สินคาคงเหลือ  ป 2553 – 2555 มีจํานวน 230 ลานบาท 248 ลานบาท และ 247 ลานบาท โดยสินคาคงเหลือในป 

2555 ประกอบดวย สินคาสําเร็จรูปของธุรกิจส่ือการศึกษาและบันเทิง จํานวน 122 ลานบาท รายการวัตถุดิบหลัก 

คือ Newsprint  ของบริษัทฯ  จํานวน 68 ลานบาท และวัตถุดิบของธุรกิจโรงพิมพจํานวน 31 ลานบาท  

 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ป 2553 – 2555 มีจํานวน 159 ลานบาท 319 ลานบาท และ 204 ลานบาท ตามลําดับ โดย

ในป 2554 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนท่ีเพ่ิมมากขึ้นมาจากลูกหน้ีอ่ืนสุทธิจากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 167  ลาน

บาท ซึ่งสวนใหญเปนรายการลูกหน้ีบริษัท เนชั่น ยู จํากัด หรือ มหาวิทยาลัยเนชั่น ท่ีบริษัทฯ ไดทดลองจายในการ

ปรับปรุงสถานศึกษากอนรับโอนใบอนุญาตอยางเปนทางการ  

 เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวม กิจการท่ีเกี่ยวของกัน และบริษัทอ่ืน  ป 2553 – 2555 มีจํานวน 43 ลานบาท 4 7 

ลานบาท และ 56 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งรายการดังกลาวในป 2555 ประกอบดวยรายการเงินลงทุนในบริษัทรวม 

คือ บริษัท โยมิอูริ เนชั่น อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด รวม 27 ลานบาท และเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทใน

ตลาดหลักทรัพยฯ หลายบริษัท เพ่ือประโยชนในการเขาหาแหลงขาวรวม 29 ลานบาท 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ  ป 2553 – 255 5 มีจํานวน 1, 841 ลานบาท 1, 748 ลานบาท และ1, 987 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยรายการดังกลาวในป 2554 ลดลงจากคาเส่ือมราคาระหวางปสําหรับรายการท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณ ซึ่งสวนใหญเปนรายการของบริษัทยอยกลุมธุรกิจใหบริการงานพิมพ  จํานวน 1,100 ลานบาท (รอยละ 63) 

และเปนของบริษัทฯ จํานวน 489 ลานบาท (รอยละ 28) ขณะท่ีป 2555 เพ่ิมขึ้น มีสาเหตุหลักจากการรวมสินทรัพย

ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ภายหลังจากท่ีชําระคาใบอนุญาตงวดแรกในเดือน มีนาคม 2555 

 สินทรัพยไมมีตัวตน  ป 2553 – 2555 มีจํานวน 94 ลานบาท 107 ลานบาท และ 104 ลานบาท ตามลําดับ 

ประกอบดวยสินทรัพยประเภทโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชงานทางดานบัญชีการเงิน  ระบบการจองหนาโฆษณา ระบบ

การจําหนายส่ิงพิมพ  ระบบ Work Flow เปนตน  
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 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ป 2554 มีจํานวนเทากับ 235 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 49 ลานบาท จากป 2553 ท่ีเทากับ 186 

ลานบาท  และสําหรับป 2555 มีจํานวน 268 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 33 ลานบาท จากป 2554  สาเหตุหลักมาจากใน

ระหวางป 2554 และ 2555 มีรายการโอนรายการภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจายท่ีครบกําหนดขอคืนเกินกวา 1 ป จาก

รายการสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน มาเปนรายการไมหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน  

 หน้ีสินรวม ป 2553 – 2555 มีจํานวนเทากับ 2,455 ลานบาท 2,452 ลานบาท และ 2,515 ลานบาท ตามลําดับโดย

ในป 2554 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ คือ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เพ่ิมขึ้น

จํานวน 110 ลานบาทจากป 2553 ท่ีเทากับ 653 ลานบาท สาเหตุท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากหน้ีสินประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน  

เจาหน้ีการคาเพ่ิมขึ้นจํานวน 11 ลานบาท จากป 2553 ท่ีเทากับ 157 ลานบาท ขณะท่ีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินรวม ลดลงจํานวน 311 ลานบาทจากป 2553 ท่ีเทากับ 988 ลานบาท เน่ืองจากการชําระคืนเงินกูตาม

กําหนด สําหรับในป 2555 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ คือ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน

การเงิน ลดลงจํานวน 43 ลานบาท จากป 2554 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม  ลดลงจํานวน 55 ลาน

บาทจากป 2554 เน่ืองจากการชําระคืนเงินกูระยะยาวตามกําหนดในระหวางป  355  ลานบาท แตขณะเดียวกัน

ในชวงปลายป 2555 บริษัทฯ ไดรับเงินกูระยะยาวเพ่ิมขึ้น 300 ลานบาท เพ่ือใชในการปรับปรุงอาคารสํานักงาน 

สตูอิโอ และลงทุนในอุปกรณทางเทคนิคสําหรับส่ือโทรทัศน  และเพ่ือเตรียมชําระคาใบอนุญาตมหาวิทยาลัยใน

เดือนกุมภาพันธ 2556  

 หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2553 – 255 มีจํานวน 94 ลานบาท  67 ลานบาท และ 48 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยเปนสัญญาเชาเคร่ืองจักรของบริษัทยอย WPS ท่ีชําระคาเชาเปนรายเดือนในจํานวนเงินท่ีแตกตางกัน

เดือนละ 2.2 - 2.7 ลานบาท ส้ินสุดกุมภาพันธ 2557 

 คาใชจายคางจาย  ณ 31 ธันวาคม 2553 – 2555 มีจํานวน 175 ลานบาท 230 ลานบาท และ 205 ลานบาท 

ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญเปนรายการคาใชจายท่ีเกิดขึ้นแลว แตมีกําหนดจายหลังวันส้ินป เชน รายการคาใชจายในการ

จัดกิจกรรมพิเศษในชวงปลายป  นอกจากน้ี ยังประกอบดวย รายการเงินสมทบประกันสังคมคางจาย รายการเงิน

สมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพคางจาย เปนตน 

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  ณ 31 ธันวาคม 2553 – 2555 มีจํานวน 237 ลานบาท 324  ลานบาท และ 390 ลานบาท 

ตามลําดับ สาเหตุหลักท่ีเพ่ิมขึ้นเกิดจากรายการเงินรับลวงหนาในป 2554 ท่ีเพ่ิมขึ้นจํานวน 70 ลานบาท จากป 2553 

นอกจากน้ี ประกอบดวยรายการหลักไดแก ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 87 ลานบาท เจาหน้ีอ่ืน 23 ลานบาท 

เจาหน้ีกรมสรรพากร 10 ลานบาท เงินมัดจํา และอ่ืนๆ รวม 39 ลานบาท สําหรับในป 2555 สาเหตุหลักท่ีเพ่ิมขึ้นเกิด

จากรายการเงินรับลวงหนาท่ีเพ่ิมขึ้นจํานวน 29 ลานบาท จากป 2554 ซึ่งสวนใหญเปนคาสมาชิกส่ิงพิมพท่ีรับเปน

รายป และตองทยอยบันทึกรายไดตามระยะเวลา นอกจากน้ีประกอบดวยรายการหลักไดแก ภาษีขายท่ียังไมถึง

กําหนดชําระ 102 ลานบาท เจาหน้ีอ่ืน 75 ลานบาท เจาหน้ีกรมสรรพากร 10 ลานบาท 

 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  ณ 31 ธันวาคม 2554 – 2555 มีจํานวนเทากับ 96 ลานบาท และ 82 ลานบาท 

ตามลําดับ ท้ังน้ีเปนรายการท่ีบริษัทตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนพนักงานท่ีเร่ิม

บังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 2554 

 หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน  ณ 31 ธันวาคม 2553 – 2555 มีจํานวนเทากับ 1 30  ลานบาท 121 ลานบาท และ 150 ลาน

บาท ตามลําดับ โดยรายการหลักเปนรายการเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอ่ืน จํานวน 150 ลานบาท ท่ีบริษัทไดทํา

บันทึกขอตกลงกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง เพ่ือใหโฆษณาและบริการ และจะจายคืนเงินกูโดยนํามาหักจากเงินรับ
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คาโฆษณาสุทธิ โดยระหวางป 2554 และ 2555 บริษัทฯ ไดจายคืนเงินกูจํานวน 32 ลานบาท และ 2 ลานบาท 

ตามลําดับ 

 กําไรสะสม  ในป 2554 มีขาดทุนสะสมเทากับ 6 30 ลานบาท ลดลง 26 ลานบาท จากป 2553 ท่ีมีผลขาดทุนสะสม

จํานวน 656 ลานบาท เน่ืองจาก ในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ  จํานวน 104 ลานบาท แตมีรายการปรับปรุง

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีท่ีตองปรับกับขาดทุนสะสมยกมาเพ่ิมข้ึนจํานวน -78 ลานบาท สําหรับ

ป 2555 บริษัทฯ มีกําไรสะสมเทากับ 330 ลานบาท เน่ืองจากระหวางป 2555  บริษัทฯ ไดขออนุมติผุถือหุนในการลด

ทุนเพ่ือลางขาดทุนสะสมโดยการลดราคา Par จาก 1 บาท เหลือ  0.53 บาท รวมเปนเงิน 774 ลานบาท ประกอบกับ

ในระหวางป 2555 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 191.3 ลานบาท  

 

 สวนของผูถือหุน ป 2554 มีจํานวน 1,301 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 50 ลานบาทจากป 2553 ท่ีเทากับ 1,251 ลานบาท  เกิด

จากกําไรสุทธิของป 255 4 จํานวน 147 ลานบาท และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 4 ลานบาท และรายการปรับปรุง

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี -85 ลานบาท และรายการจายเงินปนผลใหผูถือหุนอ่ืนท่ีไมมีสวนได

เสียในการควบคุมบริษัทยอย -27 ลานบาท และการไดมาซึ่งสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมโดยอํานาจควบคุมไม

เปล่ียนแปลง  11 ลานบาท  สําหรับป 2555 มีสวนของผูถือหุนจํานวน 1 ,525 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 224 ลานบาทจากป

2554 เกิดจากกําไรสุทธิของป 255 5 ท่ีรวมสวนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม รวม 225 ลานบาท และกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 11 ลานบาท และรายการจายเงินปนผลใหผูถือหุนอ่ืนท่ีไมมีสวนไดเสียในการควบคุมบริษัทยอย 

-11 ลานบาท และการไดมาซึ่งสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมโดยอํานาจควบคุมไมเปล่ียนแปลง -0.2 ลานบาท    

  

 ภาระผูกพันและภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น  กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญารวม 368 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 69 ลาน

บาท จากป 2553 ท่ีเทากับ 299 ลานบาท ประกอบดวยสัญญาเชาและบริการสํานักงานในระยะเวลา 2 ป ส้ินสุด 

เมษายน 2554 และกลุมบริษัทสามารถตออายุไดอีก 1 ป ภายใตเงื่อนไขเดิม และมีสวนของบริษัทยอยท่ีทําสัญญา

ซื้อขาวตางประเทศ  สัญญาบริการสงสัญญาณโทรทัศนดาวเทียม 10 ป สัญญาเชาคลังสินคา รวม 4 สัญญา 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันในสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียนของการนําเขากระดาษจากตางประเทศ กับธนาคารในประเทศหลายแหงรวม 36 ลานบาท  

 

ณ 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานรวม 364 ลานบาท ประกอบดวยสัญญาเชา

และบริการสํานักงานในระยะเวลา 2-3 ป ส้ินสุดพฤศจิกายน 2557  โดยมีเงื่อนไขตอายุสัญญาได  และมีสวนของ

บริษัทยอยท่ีทําสัญญาซื้อขาวตางประเทศเปนระยะเวลา 5 ป ส้ินสุดสัญญา 31 พฤษภาคม 2559 นอกจากน้ีมี

สัญญาบริการสงสัญญาณโทรทัศนดาวเทียมอายุสัญญา 5 – 10 ปรวม 5 สัญญา โดยจะครบอายุสัญญาในระหวางป 

2559 – 2563 นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันในสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือปองกันความ

เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของการนําเขากระดาษจากตางประเทศ กับธนาคารในประเทศหลายแหงรวม 1.53 ลาน

เหรียญสหรัฐ และมีหนังสือค้ําประกันจากธนาคารของบริษัทและบริษัทยอยรวม 28.5 ลานบาท 

 

   เงินลงทุนระยะยาวในหุนทุนของบริษัทรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 - 2555     

หนวย : พันบาท 
การถือ 

หุน 
ทุนชําระ

แลว 

จํานวน
เงิน 

ลงทุน 

กําไร (ขาดทุน) เงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย 

มูลคาเงินลงทุน 

ป 2554  ป 2555 ป 2554  ป 2555 
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บจก. โยมิอูริ - เนช่ัน อินฟอรเมช่ัน เซอรวิส   45.00% 4,000 1,800 24,731 25,185 26,531 26,985 

รวม 26,531 26,985 

 

 

งบกระแสเงินสด  

 เงินสดสุทธิท่ีไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 

ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีเงินสดท่ีไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสิน

ดําเนินงานเทากับ 543 ลานบาท ลดลง 14 ลานบาทจากป 2553 ท่ีเทากับ 557 ลานบาท เน่ืองจากมีรายไดลดลงจาก

ป 2553 รอยละ 2 แตขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมคาใชจายใหลดลงไดรอยละ 1 เชนกัน ท้ังน้ี เมื่อกระทบกับ

รายการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน และหักรายการจายภาษีเงินและดอกเบ้ียจาย จะคงเหลือเงิน

สดสุทธิท่ีไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 357 ลานบาท 

 

สําหรับป 2555 บริษัทฯ มีเงินสดท่ีไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสิน

ดําเนินงานเทากับ 638 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 84 ลานบาท จากป 2554 เน่ืองจากมีรายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ11ขณะท่ี

คาใชจายจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ท้ังน้ี เมื่อกระทบกับรายการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสิน

ดําเนินงานและหักรายการจายภาษี จะคงเหลือเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 518 ลานบาท 

 

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  

ป 2554 บริษัทฯ มีเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 153 ลานบาท โดยรายการหลักเปนรายการไดมาของทรัพยสินท่ี  

NBC ไดลงทุนในอุปกรณท่ีเกี่ยวกับธุรกิจโทรทัศนและส่ือสมัยใหม สําหรับป 2555 บริษัทฯ มีเงินสดใชไปในกิจกรรม

ลงทุนสุทธิ  282 ลานบาท โดยรายการหลักเปนรายการซื้ออุปกรณรวม 262 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย รายการ

ปรับปรุงอาคารสํานักงานใหเชา เน่ืองจากมีการยายสํานักงาน และปรับปรุงอาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น นอกจากน้ีได

ลงทุนในการปรับปรุงสตูดิโอ และอุปกรณท่ีเกี่ยวกับธุรกิจโทรทัศนเพ่ิมเติมในระหวางป 

 

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน  

ป 2554 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิท่ีใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 381 ลานบาท โดยในระหวางป ไดใชเงินเพ่ือชําระ

คืนเงินกูยืมระยะยาวตามขอตกลงแกสถาบันการเงินรวม 3 49 ลานบาท คืนหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 27 ลาน

บาท ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวในบริษัทอ่ืน 9 ลานบาท ในขณะเดียวกันไดใชเงินกูยืมระยะส้ันเพ่ิม 110 ลานบาท  

และมีเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวในบริษัทยอย 32 ลานบาท บริษัทยอยจายเงินปนผลใหผูถือหุนสวนนอย 27 

ลานบาท   

 

ป 2555 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิท่ีใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 242 ลานบาท โดยในระหวางป ไดใชเงินเพ่ือชําระ

คืนเงินกูยืมระยะยาวตามขอตกลงแกสถาบันการเงินรวม 355 ลานบาท คืนเงินกูระยะส้ัน 43 ลานบาท คืนหน้ีสินตาม

สัญญาเชาการเงิน 35 ลานบาท ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวในบริษัทอ่ืน 2 ลานบาท จายดอกเบ้ียและคาธรรมเนียม

เงินกูระยะยาวรวม 96 ลานบาท และ บริษัทยอยจายเงินปนผลใหผูถือหุนท่ีไมมีอํานาจควบคุม 11ลานบาท ใน

ขณะเดียวกันในชวงปลายป 2555 มีเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะเวลา 4 ป จากสถาบันการเงิน 300 ลานบาท  
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อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

 อัตราสวนสภาพคลอง ณ 31 ธันวาคม 2553 – 2555 เทากับ 0.98 เทา 0.87 เทา และ 0.83 เทา ตามลําดับ เน่ืองจาก

หน้ีระยะส้ันเพ่ิมขึ้นในป 2554 จํานวน 289 ลาน และป 2555 จํานวน 130 ลานบาท สําหรับ Cash Cycle ในป 2554 

บริษัทฯ มีระยะเวลาหมุนเวียนของเงินสดเทากับ 81 วัน เพ่ิมขึ้นจากป 2553 ท่ีเทากับ 72 วัน ประกอบดวย ระยะเวลา

ในการเก็บหน้ี 96 วัน เพ่ิมขึ้นจากป 2553 ท่ีเทากับ 85 วัน  สวนระยะเวลาในการขายสินคา เทากับ 53 วัน ลดลงจาก

ป 2553 ท่ีเทากับ 56 วัน  ในขณะท่ีระยะเวลาชําระหน้ี เทากับ 68 วัน ลดลงจากป 2553 ท่ีเทากับ 69 วัน ขณะท่ีป 

2555 บริษัทฯ มีระยะเวลาหมุนเวียนของเงินสดเทากับ 71 วัน ลดลงจากป 2554 ประกอบดวย ระยะเวลาในการเก็บ

หน้ี 90 วัน เร็วขึ้นกวาป 2554 สวนระยะเวลาในการขายสินคาเทากับ 48วัน ลดลงจากป 2554 ในขณะท่ี ระยะเวลา

ชําระหน้ี เทากับ 68 วัน เทากับป 2554 

 อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร ณ 31 ธันวาคม 2553 – 2555 มีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 37.32 รอยละ 

38.06 และรอยละ 37.25 โดยในป 2554 อัตรากําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากบริษัทสามารถควบคุมตนทุนผันแปรหลัก 

คือวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตหนังสือพิมพไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีป 2555 อัตรากําไรขั้นตนลดลง เน่ืองจาก

รายไดโฆษณาในฟรีทีวีของบริษัทยอยท่ีลดลง โดยมีรายการเฉพาะ 6 เดือนแรก ขณะท่ีป 2554 มีรายไดเต็มป สําหรับ

อัตรากําไรจากการดําเนินงานในป 2553 – 2555 เทากับรอยละ 6.97 รอยละ 6.00 และรอยละ 7.11  

 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในป 2553 – 2555 มีอัตราหมุนของสินทรัพย เทากับ 0.87 เทา 0.75 

เทา และ 0.80 เทา ตามลําดับ  

 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  ณ 31 ธันวาคม 2554 อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน ( Total 

Liabilities to Equity Ratio) เทากับ 1.89 เทา ลดลงจากป 2553 ท่ีเทากับ 1.96 เทา เน่ืองจากสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้น

จากปกอน 50 ลานบาท และดวยเหตุผลเดียวกันทําใหบริษัทฯ มี อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือ

หุน (Debts to Equity Ratio)  ณ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 1.16  เทา ลดลงจากป 2553 ท่ีเทากับ 1.39 เทา ขณะท่ี

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ียในป 2554 เทากับ 5.92 เทา ลดลงจากป 2553 ท่ีเทากับ 6.47  เทา 

เน่ืองจากป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นจากปกอน 7.8 ลานบาท จากผลของตนทุนอัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย

ของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.5  เมื่อเทียบกับปกอน และดวยเหตุผลเดียวกันทําใหอัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียกอน

ภาษี และกอนรายการ ท่ีไมไดมาจากการดําเนินงานปกติ ตอดอกเบ้ียจาย เทากับ 2.61 เทา ลดลงจากป 2553 ท่ี

เทากับ 2.99  เทา ดานอัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพันในป 2554  เทากับ 1.05 เทา เพ่ิมขึ้น จากป 

2553 ท่ีเทากับ 0.71 เทา เน่ืองจากในปท่ีผานมามีรายการจายลงทุนลดลงมากเมื่อเทียบกับปกอน   

 

ณ 31 ธันวาคม 2555 อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน เทากับ 1.65 เทา ลดลงจากป 2554 เน่ืองจากสวนของ

ผูถือหุนท่ีเพ่ิมขึ้นจากผลกําไรสุทธิในระหวางป และดวยเหตุผลเดียวกันทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 0.91 เทา ขณะท่ีอัตราสวนความสามารถในการชําระ

ดอกเบ้ียในป 2555 เทากับ 7.12 เทา เพ่ิมขึ้นจากป  2554 เน่ืองจากบริษัทฯ มีคาใชจายดอกเบ้ียลดลง  10 ลานบาท 

และจากผลของตนทุนอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียลดลงรอยละ  0.5 เมื่อเทียบกับปกอน ทําใหอัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ีย 

กอนภาษีและกอนรายการท่ีไมไดมาจากการดําเนินงานปกติตอดอกเบ้ียจาย เทากับ 3.36 เทา เพ่ิมขึ้น 0.75 เทา ดาน
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อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน เทากับ 0.99 เทา ลดลง 0.08 เทาจากปกอน เน่ืองจากมีรายการจาย

ลงทุนเพ่ิมขึ้นจากการยายอาคารสํานักงาน และลงทุนในการปรับปรุงสตูดิโอและอุปกรณของธุรกิจส่ือโทรทัศน 

 

ความเหมาะสมของโครงสรางทางการเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 1,648 ลานบาท ขาดทุนสะสมยกมา -657  ลานบาท รวม

ผลกําไรสุทธิของป 2554 จํานวน 104 ลานบาท  ปรับปรุงรายการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี -78 ลาน

บาท คงเหลือเปนขาดทุนสะสมส้ินป เทากับ -630 ลานบาท และรายการองคประกอบอ่ืนในสวนของผูถือหุน (เดิมคือ

รายการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน) 3 ลานบาท และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย +76 ลาน

บาท  ทําให ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนสุทธิเทากับ 1,096  ลานบาท เมื่อรวมสวนของผูถือหุนสวน

นอย 205 ลานบาท จะทําใหสวนของผูถือหุนรวมเปน 1,301 ลานบาท โดยมีอัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน

เทากับ 1.89 เทา และอัตราสวนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.16  เทา สําหรับป 2555 บริษัทฯ มีทุน

จดทะเบียนชําระแลวเทากับ 873 ลานบาท กําไรสะสมท่ีแบงเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 5 ลานบาท และกําไรสะสมท่ียัง

ไมไดจัดสรร 330 ลานบาท และรายการองคประกอบอ่ืนในสวนของผูถือหุน ท่ีเกิดจากผลตางของการเปล่ียนแปลงใน

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 13 ลานบาท และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย 80 ลานบาท ทําให ณ 31 

ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนสุทธิเทากับ 1,302 ลานบาท เมื่อรวมสวนของผูถือหุนท่ีไมมีอํานาจควบคุม 223 

ลานบาท จะทําใหสวนของผูถือหุนรวมเปน 1,525 ลานบาท 

 

ในป 2554 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม 2,452 ลานบาท แบงเปนสวนของหน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินระยะยาว จํานวน 1,861 

ลานบาท และ 592 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 76 ตอรอยละ 24 ใกลเคียงกับป 2553  ขณะท่ีป 2555 

บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม 2,515 ลานบาท แบงเปนสวนของหน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินระยะยาว จํานวน 1,954 ลานบาท และ 

561 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 78 ตอรอยละ 22 ใกลเคียงกับปกอนโดยสัดสวนของหน้ีสินหมุนเวียน

คอนขางสูง เน่ืองจากมีการใชวงเงินกูระยะส้ันเปนเงินหมุนเวียนตอเน่ือง เพราะมีความยืดหยุนและตนทุนดอกเบ้ียท่ีต่ํากวา

ระยะยาว  

 

ณ 31 ธันวาคม 2554 จากงบการเงินรวม บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน  763  ลาน

บาท เงินกูระยะยาวจํานวน 677 ลานบาท หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 67 ลานบาท โดยแบงเปนสวนท่ีครบกําหนด

ชําระภายใน 31 ธันวาคม 2555 รวมเทากับ 369 ลานบาท และสวนท่ีถึงกําหนดชําระตั้งแตป 2556-2557 เทากับ 375 ลาน

บาท  ขณะท่ี ณ 31 ธันวาคม 2555 จากงบการเงินรวม บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 

720 ลานบาท (ลดลงจากป 2554 จํานวน 43 ลานบาท) เงินกูระยะยาวจํานวน 622 ลานบาท หน้ีสินภายใตสัญญาเชา

การเงิน 48 ลานบาท แบงเปนสวนท่ีครบกําหนดชําระภายใน 31 ธันวาคม 2556 รวมเทากับ 340 ลานบาท และสวนท่ีถึง

กําหนดชําระตั้งแตป 2557 - 2559 เทากับ 329 ลานบาท  

 



46 

 

สิ่งที่สงมาดวย 4 

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  

ที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และไดรับจัดสรร 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  คร้ังท่ี 3 ท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมท่ี

จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทและไดรับจัดสรร  (“ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3” หรือ “NMG-W3”) ออกโดยบริษัท เนชั่น 

มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท” หรือ “ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3”) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2556 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน  2556  โดยผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 จะตองผูกพัน

ตามขอกําหนดสิทธิฉบับน้ีทุกประการ และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดตางๆ  ใน

ขอกําหนดสิทธิเปนอยางดีแลว  รวมท้ัง ไดใหความเห็นชอบกับการแตงตั้งนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 และ

ขอกําหนดตางๆ ในสัญญาแตงตั้งนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ดวย ท้ังน้ี ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 จะจัด

ใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิไว ณ สํานักงานใหญของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 เพ่ือใหผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิคร้ังท่ี 3 ขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิไดในวันและเวลาทําการของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 

 

1.   คําจํากัดความ 

คําและขอความตาง  ๆท่ีใชอยูในขอกําหนดสิทธิใหมีความหมายดังตอไปน้ี 

 

“ขอกําหนดสิทธ”ิ : ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  และผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ของบริษัท เนชั่น 

มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  ท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุน

สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทและไดรับจัดสรร (รวมถึงท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

“ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3” หรือ “NMG-W3” : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 

กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ีระบุไวในขอกําหนดสิทธิ 

“ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3” : ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท เนชั่น 

มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  ท่ีออกใหโดยบริษัท  ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

“ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3” หรือ 

“บริษัท” 

: บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

“วันทําการ” : วันทําการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

“ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3” : ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 แตละหนวย ตามขอ 3.2 

“สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3” 

หรือ “สมุดทะเบียน” 

: สมุดทะเบียนหรือแหลงขอมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีเก็บ

รักษาโดยนายทะเบียน 

“สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3” : สิทธิท้ังปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ

สิทธิในการจองซื้อหุนรองรับ  สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 สิทธิในการ



47 

 

ไดรับคาเสียหายในกรณีท่ีหุนรองรับไมเพียงพอ 

“หุนรองรับ” : หุนสามัญออกใหมของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

จํานวน 1,647,740,300 หุน ท่ีจัดไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 รวมท้ังหุนสามัญท่ีจะออกใหมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการ

ปรับสิทธิภายใตขอกําหนดสิทธิ 

“วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3” : วันท่ี 20 มิถุนายน 2556 

“วันครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3” : วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 

“วันครบกําหนดการใชสิทธ”ิ หรือ “วันครบ

กําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย” 

: ใหมีความหมายตามท่ีระบุไวในขอ 4.2 ของขอกําหนดสิทธ ิ

“นายทะเบียน” : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

“ศูนยรับฝากหลักทรัพย” : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

“ตลาดหลักทรัพย” : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

2.   รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที ่3 

2.1 รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออก  

ชื่อผูเสนอขาย : บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยูของผูเสนอขาย : อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร ชั้น 27 – 32 เลขท่ี 1858/118 – 119, 121 – 122, 

124 –130 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ประเภทหลักทรัพยท่ีเสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

จํากัด (มหาชน) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3” หรือ “NMG-W3”) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 : ระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนมือได 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย : 1,647,740,300 หนวย 

จํานวนหุนสามัญท่ีจัดสรรไวเพ่ือรองรับ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 

: 1,647,740,300 หุน (มูลคาท่ีตราไว  0.53 บาท) คิดเปนรอยละ  50.00 

ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขาย

หุนสามัญเพ่ิมทุน โดยท่ีไมมีหุนเหลือจากการออกและเสนอขายในคร้ังน้ี  

จํานวน 3,295,480,600 หุน 

ลักษณะการเสนอขาย : เปนการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทและไดรับจัดสรร ในอัตราสวน 1 หุนสามัญเพ่ิมทุนตอ 1 หนวย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการจองซื้อหุน

สามัญเพ่ิมทุนพรอมไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน

สามัญของบริษัทคร้ังท่ี 3 (Record Date) ในวันท่ี 14 มีนาคม 2556  และ

ใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพัก

การโอนหุนในวันท่ี 15 มีนาคม 2556 

ราคาเสนอขาย : 0 (ศูนย) บาท ตอหนวย 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 : 5 ป นับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 
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วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 : วันท่ี 20 มิถุนายน 2556 

อัตราการใชสิทธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 จํานวน 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน

ได 1 หุน (เวนแตจะมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามขอ 6) 

ราคาใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญ : 1.00 บาทตอหุน  โดยมีมูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.53  บาท (เวนแตจะมี

การปรับราคาใชสิทธิตามขอ 6) 

ระยะเวลาการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดทุก

วันท่ี 15 ของเดือนธันวาคมและเดือนมิถุนายนของแตละป (วันกําหนดใช

สิทธิ) โดยวันกําหนดใชสิทธิคร้ังแรกจะตรงกับวันท่ี  15 ธันวาคม 2556 

และวันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายจะตรงกับวันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมี

อายุครบ 5 ป ซึ่งตรงกับวันท่ี  19 มิถุนายน 2561 ในกรณีท่ีวันใชสิทธิตรง

กับวันหยุดทําการของบริษัทฯ  ใหเล่ือนวันใชสิทธิเปนวันทําการสุดทาย

ของบริษัทฯ กอนวันใชสิทธิ โดยระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิ

คร้ังสุดทายจะตองไมนอยกวา 15 วันกอนวันใชสิทธิ 

วันส้ินสุดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 : วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 

 

: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 เขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใตเงื่อนไขการปฏิบัติตามประกาศและ

กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

ตลาดรองของหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธ ิ

 

: บริษัทจะนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออก

และเสนอขายในคร้ังน้ี เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

วิธีการใชสิทธิและเงื่อนไขการใชสิทธ ิ : เปนไปตามระบุไวในขอ 4 ของขอกําหนดสิทธิ 

 

2.2  ผลกระทบท่ีมีตอผูถือหุนเน่ืองจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท  เพ่ือเสนอขาย

ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนในคร้ังน้ี  

(1)   หุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ  NMG-W3 ในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสภาพเทาเทียมกับหุนสามัญของบริษัทท่ีออกไป

กอนหนาน้ีทุกประการ 

 (2) นอกจากหุนสามัญจํานวน  1,647,740,300 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ  0.53 บาท) ท่ีไดจัดสรรไวเพ่ือรองรับใบสําคัญ

แสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 บริษัทฯ อาจจะตองเพ่ิมทุนขึ้นอีกเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในการใชสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ีเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(3)  ผลกระทบตอผูถือหุนเน่ืองจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ใหแกผูถือ

หุนเดิม และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย คร้ังท่ี 2 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP คร้ังท่ี 2”) 

เน่ืองจากท่ีประชุมผูถือหุน  มีมติใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิ  คร้ังท่ี 3 ใหแกผูถือหุน

เดิม และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ -ESOP คร้ังท่ี 2 ในคราวเดียวกัน  ดังน้ัน ผลกระทบตอผูถือหุนจึงสามารถแบงออกได

เปนกรณีตางๆ ดังตอไปน้ี 
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กรณีท่ี1   มีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ใหแกผูถือหุนเดิมเทาน้ัน  และไมมี

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-  ESOP คร้ังท่ี 2 หรือมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-  

ESOP คร้ังท่ี 2 แตกําหนดใหผูท่ีไดรับจัดสรร  ESOP ไมมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-  ESOP คร้ังท่ี 2 

ท้ังจํานวนในทุกกรณี ท้ังน้ี สามารถแยกกรณียอยไดดังน้ี 

กรณีท่ี 1.1    ผูถือหุนเดิมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนท้ังจํานวน  และใชสิทธิซื้อหุน

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท้ังจํานวน 

กรณีท่ี 1.2    ผูถือหุนเดิมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนท้ังจํานวน แตบุคคลอ่ืนเปนผูใช

สิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท้ังจํานวน 

กรณีท่ี 1.3    ผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนท้ังจํานวน โดยผูถือหุนเดิม

อ่ืนใชสิทธิจองซื้อหุนเกินสิทธิและไมมีหุนเหลือ และบุคคลอ่ืนเปนผูใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท้ังจํานวน 

        กรณีท่ี 2  มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ  ESOP คร้ังท่ี 2 เทาน้ัน โดยผูไดรับจัดสรร  ESOP ใช

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน 

        กรณีท่ี 3  มีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ใหแกผูถือหุนเดิม และมีการออก

และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ- ESOP คร้ังท่ี 2 โดยกําหนดใหผูท่ีไดรับจัดสรรตามโครงการ  ESOP ใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวนในทุกกรณี ท้ังน้ี สามารถแยกกรณียอยไดดังน้ี 

กรณีท่ี 3.1   ผูถือหุนเดิมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนท้ังจํานวน  และใชสิทธิซื้อหุน

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท้ังจํานวน 

กรณีท่ี 3.2   ผูถือหุนเดิมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนท้ังจํานวน  แตบุคคลอ่ืนเปนผูใช

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท้ังจํานวน 

                     กรณีท่ี 3.3   ผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนท้ังจํานวน  โดยผูถือหุนเดิมอ่ืน

ใชสิทธิจองซื้อหุนเกินสิทธิและไมมีหุนเหลือ และบุคคลอ่ืนเปนผูใชสิทธิซื้อหุน  ตามใบสําคัญแสดง

สิทธิคร้ังท่ี 3 ท้ังจํานวน 

โดยกําหนดให 

Qa = จํานวนหุนท่ีออกจําหนายแลว เดิม 1,647,740,300 หุน 

Qs = จํานวนหุนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 1,647,740,300 หุน 

Qw = จํานวนหุนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุน

สามัญเพ่ิมทุน 1,647,740,300 หุน  

Qesop = จํานวนหุนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/

หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย คร้ังท่ี 2 จํานวน 82,387,015 หุน 

 

 (ก) ดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

สูตรการคํานวณดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน = 1 - [Qo / Qn)] 

โดยท่ี 

Qo    =    จํานวนหุน รวมท่ีผูถือหุนจะไดรับในแตละกรณี ซึ่งแบงเปนกรณีตางๆ ดังน้ี 
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Qo กรณีท่ี 1.1 = Qa + Qs + Qw 

Qo กรณีท่ี 1.2 = Qa + Qs 

Qo กรณีท่ี 1.3 = Qa 

Qo กรณีท่ี 2 = Qa 

Qo กรณีท่ี 3.1 =  Qa + Qs + Qw 

Qo กรณีท่ี 3.2 = Qa + Qs 

Qo กรณีท่ี 3.3 = Qa 

 

Qn    =    จํานวนหุนรวมท้ังหมด ซึ่งแบงเปนกรณีตาง  ๆดังน้ี 

Qn กรณีท่ี 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw 

Qn กรณีท่ี 2 = Qa + Qesop 

Qn กรณีท่ี 3.1 – 3.3  = Qa + Qs + Qw + Qesop 

 

ผลกระทบ 
Control Dilution 

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

 

ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ใหแกผูถือหุนเดิมเทาน้ัน โดยผูถือ

หุนเดิมของบริษัทฯ มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังจํานวน  และใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท้ัง

จํานวน  (กรณีท่ี1.1) ผูถือหุนเดิมจะไมไดรับผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน  (Control Dilution) 

เน่ืองจากเปนการออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน  อยางไรก็ตาม  หากผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิ

จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนท้ังจํานวน  โดยผูถือหุนเดิมอ่ืนใชสิทธิจองซื้อหุนเกินสิทธิและไมมีหุน

เหลือ และบุคคลอ่ืนเปนผูใชสิทธิจองซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท้ังจํานวน (กรณีท่ี 1.3) จะมีผลกระทบตอผู

ถือหุนเทากับรอยละ  66.67 และอาจไดรับผลกระทบเพ่ิมขึ้น  เปนรอยละ  67.21 ในกรณีท่ีบริษัทฯ  มีการออกและเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP คร้ังท่ี 2 โดยกําหนดใหผูท่ีไดรับจัดสรรตามโครงการ ESOP ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิท้ังจํานวน (กรณีท่ี 3.3) 

 

     (ข) ดานการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) 

สูตรการคํานวณดานการลดลงของสวนแบงกําไร   =  (EPSo - EPSn) / EPSo 

โดยท่ี 

EPSo =   กําไรสุทธิ / Qo 

           โดย Qo แบงออกไดเปนแตละกรณี ดังน้ี 

Qo กรณีท่ี 1.1 = Qa + Qs + Qw 

Qo กรณีท่ี 1.2 = Qa + Qs 

Qo กรณีท่ี 1.3 = Qa 

Qo กรณีท่ี 2 = Qa 

Qo กรณีท่ี 3.1 =  Qa + Qs + Qw 
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Qo กรณีท่ี 3.2 = Qa + Qs 

Qo กรณีท่ี 3.3 = Qa 

 

EPSnew = กําไรสุทธิ/ Qn 

              โดย Qn แบงออกไดเปนแตละกรณี ดังน้ี 

Qn กรณีท่ี 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw 

Qn กรณีท่ี 2 = Qa + Qesop 

Qn กรณีท่ี 3.1 – 3.3  = Qa + Qs + Qw + Qesop 

 

ในการคํานวณ ไดแทนท่ีกําไรสุทธิในสูตรดวยกําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับป 2555  ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ี

เทากับ 201.95 ลานบาท 

 

ผลกระทบ 
Earningl Dilution 

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

 

ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ใหแกผูถือหุนเดิมเทาน้ัน  โดยผู

ถือหุนเดิมของบริษัทฯ มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังจํานวน และใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 

ท้ังจํานวน  (กรณีท่ี1.1) ผูถือหุนเดิมจะไมไดรับผลกระทบดานการลดลงของสวนแบงกําไร  (Earnings Dilution) 

เน่ืองจากเปนการออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน อยางไรก็ตาม หากผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิ

จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนท้ังจํานวน  โดยผูถือหุนเดิมอ่ืนใชสิทธิจองซื้อหุนเกินสิทธิและไมมีหุน

เหลือ และบุคคลอ่ืนเปนผูใชสิทธิจองซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท้ังจํานวน  (กรณีท่ี 1.3) จะมีผลกระทบ

ตอผูถือหุนเทากับรอยละ  66.67 และอาจไดรับผลกระทบเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ  67.21 ในกรณีท่ีบริษัทฯ  มีการออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ  ESOP คร้ังท่ี 2 โดยกําหนดใหผูท่ีไดรับจัดสรรตามโครงการ  ESOP ใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน (กรณีท่ี 3.3) 

 

      (ค) ดานการลดลงของราคา (Price Dilution) 

            สูตรการคํานวณดานการลดลงของราคา =  (Po - Pn) / Po 

            โดยท่ี 

Pa = ราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 7 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการเมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556 

(วันท่ี 6 – 8 และ 11 – 14  กุมภาพันธ 2556) ซึ่งเทากับ 2.66 บาทตอหุน  

Ps = ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม ซึ่งเทากับ 1.00 บาทตอหุน 

Pw = ราคาใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อ

หุนสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งเทากับ 1.00 บาทตอหุน 

Pesop = ราคาใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP คร้ังท่ี 2 ซึ่งเทากับ 1.00 บาทตอหุน 
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             Po   แบงออกไดเปนแตละกรณี ดังน้ี 

Po กรณีท่ี 1.1 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw) 

Po กรณีท่ี 1.2 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs) 

Po กรณีท่ี 1.3 = [(Pa x Qa)] / Qa 

Po กรณีท่ี 2 = [(Pa x Qa)] / Qa 

Po กรณีท่ี 3.1 =  [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw) 

Po กรณีท่ี 3.2 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs) 

Po กรณีท่ี 3.3 = (Pa x Qa) / Qa 

 

Pn  =  ราคาเฉล่ียตอหุนท้ังหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม  และการใชสิทธิซื้อหุนตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 และ/หรือ ภายหลังการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ- ESOP คร้ังท่ี 2 ตามแตกรณี  

ดังน้ี 

 

Pn กรณีท่ี 1.1 – 1.3 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw) 

Pn กรณีท่ี 2 = [(Pa x Qa) + (Pesop x Qesop)] / (Qa + Qesop) 

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

Qesop) 

            

ผลกระทบ 
Price Dilution 

กรณี1.1 กรณี1.2 กรณี1.3 กรณี 2  กรณี3.1 กรณี3.2 กรณี3.3 
0.00% 15.11%  41.58% 2.97% 0.58% 15.60%  41.92% 

 

ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3ใหแกผูถือหุนเดิมเทาน้ัน  โดยผูถือ

หุนเดิมไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังจํานวนและผูถือหุนเดิมอ่ืนใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเกินสิทธิและไมมีหุนเหลือ

จากการออกและเสนอขายในคร้ังน้ี  และบุคคลอ่ืนเปนผูใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท้ัง

จํานวน (กรณีท่ี 1.3) ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบดานการลดลงของราคา (Price Dilution) เทากับรอยละ 41.58 และ

จะไดรับผลกระทบดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ  41.92 ในกรณีท่ีบริษัทฯ  มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ -

ESOP คร้ังท่ี 2 และผูท่ี ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP คร้ังท่ี 2 มีการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ัง

จํานวน (กรณีท่ี 3.3) 

 

3.   ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่  3 สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่  3 และผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดง

สิทธิคร้ังที่ 3 

3.1  นายทะเบียนมีหนาท่ีท่ีจะตองออกใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ทุกราย โดยในสวน

ของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะตองลงชื่อศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 แทนในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 น้ัน นายทะเบียนจะออกใบสําคัญแสดง

สิทธิคร้ังท่ี 3 หรือออกใบรับเพ่ือใชแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 



53 

 

 

3.2  ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 

 ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 กรณีท่ัวไป 

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 จะตกแกบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปรากฏชื่อเปนเจาของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 

จํานวนดังกลาวในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ในขณะน้ันๆ หรือในวันแรกของการปดสมุดทะเบียน  

(กรณีท่ีมีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3) 

 

 ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 กรณีท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 แทน 

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 จะตกแกบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนไดรับแจงเปนหนังสือจากศูนยรับฝาก

หลักทรัพยวาเปนผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ัง

ท่ี 3 ไวในชื่อของศูนยรับฝากหลักทรัพยในขณะน้ันๆ  หรือในวันแรกของการปดสมุดทะเบียน  (กรณีท่ีมีการปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3) 

 

3.3  ในกรณีท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 แทน และผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3

ตองการเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ดวยตนเอง  เมื่อศูนยรับฝากหลักทรัพยแจงตอนายทะเบียน  นายทะเบียนมี

หนาท่ีจะตองออกใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ใหแกผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีฝากไวกับศูนยรับฝาก

หลักทรัพย  และลงทะเบียนใหผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 รายดังกลาวเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุด

ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ตามจํานวนท่ีไดรับแจงจากศูนยรับฝากหลักทรัพย  ท้ังน้ีเมื่อไดมีการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 และลงทะเบียนดังกลาวแลว นายทะเบียนจะแกไขจํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3

ท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ไวในชื่อของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยหักจํานวนใบสําคัญ

แสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีไดแยกไปลงทะเบียนไวในชื่อของผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ออก หากนายทะเบียน

ไมไดดําเนินการดังกลาวไมวาดวยเหตุใดก็ตาม  ใหถือวาจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 หรือใบแทนใบสําคัญแสดง

สิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ไวในชื่อของศูนยรับฝากหลักทรัพย  มีจํานวน

ลดลงตามจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีไดแยกไปออกใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 และลงทะเบียนไวในชื่อของ

ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ดังกลาว 

 

4.    วิธีการใชสิทธิและเงื่อนไขการใชสิทธิ 

4.1   ระยะเวลาในการแจงความจํานงในการใชสิทธิ 

 การแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญในแตละคร้ัง (ยกเวนการใชสิทธิคร้ังสุดทาย) 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทจะตองแจงความจํานงในการใช

สิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุไวในขอ 4 ระหวางเวลา  9.00 น. ถึง 16.00 น.ภายใน 5 วัน

ทําการกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง 

 

ท้ังน้ี บริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ  ราคาการใชสิทธิ  และอัตราการใชสิทธิอยาง

นอย 7 วัน กอนระยะเวลาในการแจงความจํานงในการใชสิทธิในแตละคร้ัง  ในระบบเผยแพรขอมูลของตลาด

หลักทรัพย 
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 การแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญคร้ังสุดทาย 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทจะตองแจงความจํานงในการใช

สิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท  ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุไวในขอ  4 ระหวางเวลา  9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 15 

วันกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย 

 

ท้ังน้ี บริษัทจะสงจดหมายลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ตามรายชื่อท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ณ วันปดสมุดทะเบียนคร้ังสุดทาย ไมนอยกวา 21 วัน กอนวันครบกําหนดการใชสิทธิคร้ัง

สุดทาย นอกจากน้ี ในชวง 21 วันกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย บริษัทจะแจงตอตลาดหลักทรัพยเพ่ือขอ

พักการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ของบริษัท  (หรือการข้ึนเคร่ืองหมาย  SP) ดวย โดยตลาดหลักทรัพยจะทํา

การขึ้นเคร่ืองหมาย SP ลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียนพักโอนการใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 

 

4.2 วันครบกําหนดการใชสิทธ ิ

 การใชสิทธิซื้อหุนสามัญในแตละคร้ัง (ยกเวนการใชสิทธิคร้ังสุดทาย) 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดในทุกวันท่ี 15 ของเดือนธันวาคมและเดือน

มิถุนายนของแตละป  ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 โดยวันใชสิทธิคร้ังแรกจะตรงกับ วันท่ี 15 ธันวาคม 

2556 ในกรณีท่ีวันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเล่ือนวันใชสิทธิเปนวันทําการสุดทายของบริษัทกอนวันใช

สิทธ ิ

 

 การใชสิทธิซื้อหุนสามัญคร้ังสุดทาย 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดในวันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 มีอายุ

ครบ 5 ป ซึ่งในท่ีน้ีวันครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 ในกรณีท่ีวันใชสิทธิตรงกับ

วันหยุดทําการของบริษัทใหเล่ือนวันใชสิทธิเปนวันทําการสุดทายของบริษัทกอนวันใชสิทธิ 

 

4.3  วิธีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

4.3.1   บุคคลและสถานท่ีติดตอในการใชสิทธ ิ

ฝายเลขานุการบริษัท 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  

อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร ชั้น 27  หองประชุม A  

ท่ีอยู 1858/118-119, 121-122,124-130  

ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท 0-2338-3289-92 โทรสาร 0-2338-3904 

 

4.3.2   วิธีการใชสิทธ ิ

    ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองดําเนินการดังตอไปน้ี 
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    (1)  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 จะตองกรอกใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหถูกตอง  

ครบถวนและชัดเจน  พรอมลงลายมือชื่อ  หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 เปนนิติบุคคล  จะตองลงนาม

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน  พรอมประทับตราบริษัท  (ถามี) และแนบใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3

หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ  

พรอมกับเอกสารประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ดังตอไปน้ี 

     ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตร

ขาราชการ  หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไมหมดอายุ  (ในกรณีเปนบัตรขาราชการ  หรือบัตร

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนาทะเบียนบานดวย) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  (กรณีผูจองซื้อ

เปนผูเยาว  จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง  (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูปกครองท่ีผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตองและสําเนาทะเบียนบานท่ีผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง) 

     ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง  พรอม

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

     ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวง

พาณิชยท่ีออกไมเกิน  6 เดือนกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิ  พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี

อํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  (ถามี ) และแนบสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไมหมดอายุ  (ใน

กรณีเปนบัตรขาราชการ  หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ใหแนบสําเนาทะเบียนบานมาดวย ) ในกรณีผูมี

อํานาจลงนาม  เปนชาวตางประเทศ  ใหใชสําเนาใบตางดาว  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง  (แลวแตกรณี ) 

ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

     ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท  หนังสือ

บริคณหสนธิและหนังสือรับรองของบริษัท มีอายุไมเกิน 12 เดือนกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิ พรอมลง

นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน  และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล   

(ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง  (แลวแตกรณี ) ของผูมีอํานาจลงนามของ

นิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 

สําเนาเอกสารประกอบขางตนท้ังหมด ท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อ

โดยเจาหนาท่ี Notary Public และรับรองโดยเจาหนาท่ีของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศ

ท่ีเอกสารดังกลาวไดจัดทํา หรือรับรองความถูกตอง  และมีอายุไมเกิน  12 เดือน กอนวันครบกําหนดการ

ใชสิทธิ 

 

                    ท้ังน้ี ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 อยูในระบบใบหุน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชใบสําคัญแสดง

สิทธิเปนหลักฐานในการแจงความจํานงในการใชสิทธิไดทันที หากในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 อยูในระบบไรใบหุน  

(Scripless) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีตองการใชสิทธิตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคัญ

แสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 หรือเพ่ือใหออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ตามท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด  โดยยื่นตอบริษัท

หลักทรัพยท่ีทําหนาท่ีเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงกับศูนย
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รับฝากหลักทรัพยเพ่ือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 นําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญกับบริษัท  เพ่ือ

ดําเนินการใชสิทธิตามท่ีระบุไว 

 

   (2)   สงใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวใหแกบริษัทตามสถานท่ีติดตอในการใชสิทธิท่ีระบุไว

ในขอ 4.3 โดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแจงความจํานงในการใชสิทธิตามท่ีระบุไวในขอ 4.1 

 

   (3)   ในการใชสิทธิแตละคร้ัง  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 จะตองใชสิทธิซื้อหุนสามัญเปนจํานวนเต็มเทาน้ัน  

โดยมีอัตราการใชสิทธิเทากับ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ตอ 1 หุนสามัญ เวนแตจะมีการปรับสิทธิตามขอ 6 

 

   (4)  ชําระเงินคาหุนคร้ังเดียวเต็มจํานวนตามจํานวนในการใชสิทธิท่ีระบุไวในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองชําระเปนเงินสด  เงินโอน เช็ค แคชเชียร

เช็ค หากชําระโดยเช็ค แคชเชียรเช็ค จะตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน  1 วันทํา

การ นับจากวันท่ีแจงความจํานงในการใชสิทธิแตละคร้ัง การชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินสด  เช็ค แคชเชียรเช็ค  หรือตั๋วแลกเงิน

ธนาคาร  ใหขีดครอมส่ังจาย  “บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป เพ่ือการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน“ ในภาษาไทย หรือ “Nation 

Multimedia Group Public Company Limited for share subscription” ในภาษาอังกฤษ  บัญชีออมทรัพยเลขท่ี  333-1-

73586-2  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัด (มหาชน) สาขาถนนบางนา-ตราด พรอมท้ังเขียนชื่อ  นามสกุล ท่ีอยู และหมายเลข

โทรศัพทท่ีติดตอไดไวดานหลัง ท้ังน้ี การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทไดเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวได

แลวเทาน้ัน 

 

(5)  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 จะเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมป  และ/หรือ ภาษีท่ีเกิดขึ้นอันเน่ืองจากการ

ใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ตลอดจนจะตองปฏิบัติตามขอบังคับหรือกฎหมายตางๆ ท่ีใชบังคับในการ

ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 

(6)  หากบริษัทไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ไมครบตามจํานวนท่ีระบุในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญหรือจํานวนเงินท่ีบริษัทไดรับไมเทากับจํานวนเงินท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ  หรือบริษัท

ตรวจสอบไดวาขอความท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 กรอกบนใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไมครบถวน

หรือไมถูกตอง หรือมิไดปดอากรแสตมปครบถวนถูกตองตามขอบังคับหรือกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ บริษัทจะใหเวลาผูใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 แกไขเพ่ือใหเปนไปตามเงื่อนไขภายในวันครบกําหนดการใชสิทธิแตละคร้ัง   มิฉะน้ัน บริษัทจะ

ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในคร้ังน้ันส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ  และจะสงเงินท่ีบริษัทไดรับไว พรอมกับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 

วันนับจากวันถัดจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง  โดยไมมีดอกเบ้ียไมวาในกรณีใดๆ  อยางไรก็ตาม  ผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิคร้ังท่ี  3 สามารถยื่นความจํานงขอใชสิทธิใหมไดในวันครบกําหนดการใชสิทธิคร้ังตอไป  เวนแตเปนกรณีการใชสิทธิคร้ัง

สุดทาย ซึ่งจะถือวาการใชสิทธิไดส้ินสภาพลงและไมสามารถใชสิทธิไดอีก 

 

ในกรณีท่ีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ชําระจํานวนเงินคาหุน และ/หรือ ภาษีไมครบถวน บริษัทมีสิทธิท่ี

จะดําเนินการประการใดประการหน่ึงดังตอไปน้ีตามท่ีบริษัทเห็นสมควร 
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(ก)  ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิคร้ังน้ันส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ หรือ 

    (ข)  ถือวาจํานวนหุนสามัญท่ีจองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนท่ีพึงจะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิซึ่งบริษัท

ไดรับชําระไวจริงตามราคาใชสิทธิในขณะน้ัน หรือ 

(ค)  ใหผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนท่ีประสงคจะใชสิทธิใหครบถวน  

ภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิคร้ังน้ัน  หากบริษัทไมไดรับเงินครบตามจํานวนการใชสิทธิ  และ/หรือ ภาษีท่ี

เกี่ยวของภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในคร้ังน้ันส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ 

 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณตามขอ (ก) หรือ (ค) เฉพาะกรณีท่ีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ไมมาชําระเงิน

เพ่ิมเติม  บริษัทจะสงเงินท่ีบริษัทไดรับไว พรอมกับใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง โดยไมมีดอกเบ้ีย

ไมวาในกรณีใดๆ สวนกรณีตามขอ (ข) บริษัทจะแจงจํานวนการใชสิทธิในกรณีท่ีบริษัทถือวามีการใชสิทธิเพียงบางสวน พรอม

ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ีเหลือแกผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ทางไปรษณีย

ลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันถัดจากวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง  โดยไมมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม  ใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ียังไมมีการใชสิทธิจะยังมีผลใชไดตอไปจนถึงวันครบกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย 

 

    (7)  เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ  

กลาวคือ ไดสงมอบหลักฐานแสดงจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีไดรับจัดสรร  ใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุน 

สามัญ และชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญและภาษีถูกตองและครบถวนสมบูรณแลว  การแสดงความจํานงในการใชสิทธิน้ีไม

อาจถูกเพิกถอนได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท 

 

(8) เมื่อพนวันครบกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ยังไมไดใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 หรือยังมิไดปฏิบัติตามวิธีการใชสิทธิท่ีกําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 น้ันๆ ส้ิน

สภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไมไดอีก 

 

(9) ภายหลังจากวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง  บริษัทจะแจงรายชื่อผูถือหุนสามัญใหมเน่ืองดวยการใช

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ตอศูนยรับฝากหลักทรัพยในฐานะนายทะเบียนของบริษัท  และบริษัทจะนํารายชื่อดัง    

กลาวไปจดทะเบียนพรอมกับยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทตอกระทรวงพาณิชย ตามจํานวนหุนสามัญ

ท่ีจะออกใหมสําหรับสิทธิน้ันภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีบริษัทไดรับชําระคาหุนครบตามจํานวนการใชสิทธิในแตละคร้ัง  หรือนับ

แตวันครบกําหนดการใชสิทธิ 

 

ท้ังน้ี ในชวงระหวางวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 แสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ถึง

วันกอนวันท่ีรายชื่อของผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 จะปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุนสามัญของบริษัท  

บริษัทจะถือวาสิทธิของผูใชสิทธิรายดังกลาวมีสถานะเชนเดียวกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ียังไมไดแสดงความจํานง

ในการใชสิทธ ิ
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4.4  สถานภาพของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยูระหวางการแสดงความจํานงการใชสิทธิ 

สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยูระหวางวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใชสิทธิ  และวันกอนวันท่ี

กระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว อันเน่ืองมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  จะมีสถานภาพ

และสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดแสดงความจํานงใชสิทธิ  และสถานภาพดังกลาวจะส้ินสุดลงในวันท่ี

กระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว อันเน่ืองมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนเสร็จส้ินแลว 

 

ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในชวงท่ีบริษัทยังไมไดนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดทําการใชสิทธิแลวจะไดรับการ

ปรับสิทธิยอนหลัง  โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุนสามัญใหมเพ่ิมเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุด  ตาม

จํานวนท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรท่ีจะไดรับหากราคาท่ีปรับใหมน้ันมีผลบังคับใช โดยหุนสามัญสวนท่ีเพ่ิมใหมอาจ

ไดรับชากวาหุนสามัญท่ีไดรับกอนหนาน้ีแลว แตไมเกิน 15 วันนับจากวันท่ีมีการปรับสิทธิ 

 

4.5  เงื่อนไขอ่ืนเกี่ยวกับการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการซื้อหุนน้ัน เปนเหตุ

ใหมีบุคคลท่ีไมมีสัญชาติไทยถือหุนอยูในบริษัทจํานวนมากกวารอยละ  30.00 ของทุนชําระแลวของบริษัท  การใชสิทธิซื้อ

หุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 รายใดท่ีจะทําใหอัตราสวนการถือหุนของบุคคลท่ีไมมีสัญชาติไทยของบริษัทเกิน

อัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใชสิทธิซื้อหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 รายน้ันได 

 

5.   นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที ่3 

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

  62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4 และ 7  

  ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท: 0-2229-2888 โทรสาร: 0-2654-5427 

 

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 จะรับผิดชอบตอการปดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ซึ่งในสมุด

ทะเบียนจะตองประกอบดวย  ชื่อเต็ม สัญชาติ ท่ีอยูของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 และรายละเอียดอ่ืนๆ  ท่ีศูนยรับ

ฝากหลักทรัพยจะกําหนด  ในกรณีขอมูลไมตรงกัน  จะถือวาขอมูลในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 เปน

ขอมูลท่ีถูกตอง 

 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 มีหนาท่ีในการแจงการเปล่ียนแปลง หรือขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุด

ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 และนายทะเบียนจะเปล่ียนแปลงหรือแกไขขอผิดพลาดดังกลาว บริษัทขอสงวนสิทธิ

ในการเปล่ียนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 โดยจะทําการแจงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ทราบกอน

ลวงหนา 

 

6.   เงื่อนไขการปรับสิทธ ิ

6.1 บริษัทจะไมขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 และไมแกไขเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใชสิทธิ  เวนแตจะเปน

การปรับสิทธิตามท่ีกําหนดไวในขอ   (1) ถึง (6) โดยบริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใช สิทธิตลอด
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อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 เพ่ือไมใหสิทธิประโยชนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ดอยไปกวาเดิม  เมื่อเกิด

เหตุการณใดเหตุการณหน่ึงดังตอไปน้ี 

 

(1)  เม่ือบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหรือการแบงแยก

หุนสามัญที่ไดออกแลวของบริษัท 

บริษัทจะปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิท่ีมีผลอยูกอนท่ีการเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญจะมี

ผล โดยจะปรับสิทธ ิณ วันท่ีมีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชย  

เพ่ือใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ไดรับหุนตามจํานวนท่ีคํานวณไดตามสูตร และประเภทเชนเดียวกับหุนสามัญ

ของบริษัทท่ีออกภายหลังจากการเปล่ียนแปลงดังกลาว 

 

(ก) ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

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

 

(ข)   อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

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

 

โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

 Price 0  คือ  ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1  คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง  

 Ratio 0  คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง  

 Par 1  คือ  มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญหลังการเปล่ียนแปลง  

 Par 0  คือ  มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญกอนการเปล่ียนแปลง  

 

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

วงจํากัดโดยราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมต่ํากวาราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทเกินกวา 

รอยละ 10  

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ  จะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูถือหุนจะไมไดรับสิทธิใน

การจองซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยประกาศขึ้นเคร่ืองหมาย  XR) สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอ

ขายใหผูถือหุนเดิม  (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมแกประชาชนท่ัวไป  และ/

หรือ วันท่ีมีการตกลงซื้อขายหุนสามัญท่ีเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด  แลวแตกรณี  โดยกรณีดังกลาวขางตน  ให

เปรียบเทียบราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมกับราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท โดยใชฐานของมูลคาท่ี

ตราไวเทากัน ราคาเฉล่ียตอหุนท่ีออกใหมคํานวณไดจากจํานวนเงินท้ังส้ินท่ีบริษัทจะไดรับจากการเสนอขายหุน  หัก  

ดวยคาใชจาย (ถามี) หารดวยจํานวนหุนท่ีออกใหมท้ังส้ิน 
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“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” กําหนดไวเทากับ “ราคาตลาดเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญของบริษัท ” โดย

ท่ี “ราคาตลาดเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญของบริษัท ” หมายถึง  มูลคาการซื้อขายหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท   

หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทท่ีมีการซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพยในระหวาง  7 วันทําการ  (วันท่ีเปดทํา

การซื้อขายของตลาดหลักทรัพย ) ติดตอกันกอนวันท่ีใชในการคํานวณ  ในกรณีท่ีไมสามารถหาราคาตลาดของหุน 

สามัญของบริษัท เน่ืองจากหุนสามัญของบริษัทไมมีการซื้อขายในชวงเวลาดังกลาว  บริษัทจะกําหนดราคายุติธรรม

เพ่ือใชในการคํานวณแทน 

 

“วันท่ีใชในการคํานวณ ” หมายถึง  วันแรกท่ีผูถือหุนจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ  และ/หรือ หลักทรัพยท่ี

ออกใหมใดๆ  ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ  และ/หรือ เปล่ียนเปนหุนสามัญ  (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยประกาศขึ้น

เคร่ืองหมาย  XR สําหรับหุนสามัญ ) สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม  (Right Issue) และ/หรือ วัน

แรกของการเสนอขายหุนสามัญ และ/หรือ หลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ  ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ  และ/หรือเปล่ียนเปน 

หุนสามัญได  สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป  และ/หรือ วันท่ีมีการตกลงซื้อขายหุนสามัญ  และ/

หรือ หลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ  ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ  และ/หรือ เปล่ียนเปนหุนสามัญ  สําหรับกรณีเสนอขายแก

บุคคลในวงจํากัด 

 

(ก) ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

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

 

(ข) อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

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

 

โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0  คือ  ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1  คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0  คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

  MP  คือ  “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในขอ (2) 

  A1           คือ  จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว  ณ วันกอนวันปดสมุด

   ทะเบียนผูถือหุนเพ่ือการจองซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม  และ/หรือ วันแรกของ

   การเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ วันท่ีมีการตก

   ลงซื้อขายหุนสามัญท่ีเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด 

 B1            คือ จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหม  ท้ังท่ีเสนอขายแกผูถือหุนเดิม  และ/หรือ เสนอ

   ขายตอประชาชนท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด 
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  B1X คือ จํานวนเงินท่ีไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากการออกหุนสามัญท่ีออกใหม

   ท้ังการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม  และ/หรือ เสนอขายตอประชาชนท่ัวไป

   และ/หรือ เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด 

 

(3)  เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ  ใหกับผูถือหุนเดิม  และ/หรือ ประชาชนทั่วไป  และ/หรือ 

บุคคลในวงจํากัด  โดยหลักทรัพยนั้นใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ  

หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญ เชน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน  หรือหนี้สินอื่นใดที่ใหสิทธิ

ในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัท  โดยราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่จะออกใหมเพื่อรองรับ

สิทธิดังกลาวต่ํากวาราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทเกินกวารอยละ 10 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูถือหุนไมไดรับสิทธิในการ

จองซื้อหลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยประกาศขึ้น

เคร่ืองหมาย XW สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ) สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม และ/หรือ วันแรกของ

การเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ  กรณีเสนอขายใหกับประชาชน

ท่ัวไป และ/หรือ วันท่ีมีการตกลงซื้อขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ /เปล่ียนเปนหุนสามัญ  กรณี

เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด 

 

ราคาเฉล่ียของหุนสามัญท่ีออกใหมคํานวณไดจากจํานวนเงินท่ีจะไดรับ  หักดวยคาใชจาย  (ถามี) จากการออก

หลักทรัพยใดๆ  ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ /เปล่ียนเปนหุนสามัญรวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุน

สามัญน้ัน ถามีการใชสิทธิท้ังหมด หารดวยจํานวนหุนสามัญท้ังส้ินท่ีออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิ 

 

(ก) ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

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

 

(ข) อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

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

 

โดยท่ี  Price 1 คือ  ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง   

 Price 0 คือ  ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง  

 Ratio 1 คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง  

 Ratio 0 คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง  

 MP  คือ  “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในขอ (2) 

 A2 คือ  จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว  ณ วันกอนวันปดสมุด

   ทะเบียนผูถือหุน เพ่ือการจองซื้อหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ  ท่ีมีสิทธิในการ

   แปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท่ี

   ออกใหมใดๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ /หุนสามัญแกประชาชนท่ัวไป  และ/
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   หรือวันท่ีมีการตกลงซื้อขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ  ท่ีมีสิทธิในการแปลง

   สภาพ/เปล่ียนเปน หุนสามัญท่ีเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด 

 B2 คือ จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใดๆ  ท่ีจะ

   เสนอขาย 

 B2X คือ จํานวนเงินท่ีไดรับหักดวยคาใชจาย  (ถามี) จากการออกหลักทรัพยใดๆ  ท่ีให

   สิทธิแปลงสภาพเปล่ียนเปนหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ 

   เสนอขายประชาชนท่ัวไป  และ/หรือ เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัดรวมกับ

   เงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 

(4)  เม่ือบริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท 

บริษัทจะปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญไมมีสิทธิรับหุนปนผลน้ัน หรือใน

วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย XD สําหรับหุนสามัญ เพ่ือสิทธิในการรับหุนปนผล 

 

(ก) ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

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

 

(ข) อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

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

 

โดยท่ี  Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

 Price 0  คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง  

 Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง  

 Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง  

 A3 คือ  จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว  ณ วันกอนปดสมุด

   ทะเบียนผูถือหุนสามัญ  เพ่ือสิทธิในการรับหุนปนผล 

 B3 คือ จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมในรูปแบบของหุนปนผล  

 

 (5) เม่ือบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 65 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหัก

ภาษีเงินไดของบริษัท  สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ  ระหวางอายุของใบสําคัญแสดง

สิทธิคร้ังที่ 3  

การคํานวณอัตรารอยละของเงินปนผลท่ีจายใหกับผูถือหุน  ใหคํานวณโดยนําเงินปนผลท่ีจายจริงในรอบระยะเวลา

บัญชีในแตละปดังกลาว หารดวยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน 
 

(ก) ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

Price 1 = Price 0 x [ ( MP-(D-R) )/(MP) ] 
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(ข) อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

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

 

โดยท่ี  Price 1  คือ   ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง  

 Price 0  คือ   ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง  

 Ratio 1  คือ   อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง  

 Ratio 0  คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง  

 MP  คือ   “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในขอ (2) 

 D  คือ   เงินปนผลตอหุนท่ีจายจริงแกผูถือหุน  

 R            คือ   เงินปนผลตอหุน  ในกรณีท่ีบริษัทจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 65 ของกําไร

   สุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท  

 

ท้ังน้ี ใหการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูถือหุนสามัญของ

บริษัทไมมีสิทธิรับเงินปนผลน้ัน (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยประกาศขึ้นเคร่ืองหมาย XD สําหรับหุนสามัญ  เพ่ือสิทธิใน

การรับเงินปนผล) 

 

      (6) ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ  อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่  3 เสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได  

โดยที่เหตุการณใดๆ  นั้นไมไดกําหนดอยูในขอ  (1) ถึง (5) หรือในกรณีที่หุนสามัญของบริษัทไมมีการซื้อ

ขาย ทําใหไมสามารถกําหนดราคาตลาดได 

บริษัทจะพิจารณากําหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิใหมอยางเปนธรรม  โดยไมทํา

ใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ดอยไปจากเดิม  โดยใหถือวาผลการพิจารณาน้ันเปนท่ีสุด  และบริษัท

จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน  ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย

ทราบถึงรายละเอียดดังกลาวภายใน  15 วัน นับจากวันท่ีผลการพิจารณาเปนท่ีสุด  (หรือภายใน  15 วัน นับแตวันท่ีมี

เหตุใหตองดําเนินการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิดังกลาว) 

 

6.2 การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (1) ถึง (6) เปนอิสระตอกัน และจะคํานวณการ

เปล่ียนแปลงตามลําดับเหตุการณกอนหลังเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท  ในกรณีท่ีเหตุการณตางๆ  

เกิดขึ้นพรอมกัน ใหคํานวณการเปล่ียนแปลงเรียงตามลําดับดังน้ี คือ (1) (5) (4) (2) (3) และ (6) โดยในแตละลําดับคร้ังท่ี

คํานวณการเปล่ียนแปลง  ใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิเปนทศนิยม  3 ตําแหนง  และอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม  5 

ตําแหนง  

 

6.3 การคํานวณเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ   (1) ถึง (6) จะไมมีการเปล่ียนแปลงซึ่งทําใหราคา

การใชสิทธิใหมเพ่ิมขึ้น และ/หรือ อัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน 
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6.4 ในกรณีท่ีหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ในแตละคร้ัง  (ทศนิยม 5 ตําแหนงของอัตราการ

ใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง ) คํานวณไดออกมาเปนเศษหุน  ใหตัดเศษของหุนน้ันท้ิง  และหากราคาการใชสิทธิหลัง

การเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญในการแสดงความจํานงการใชสิทธิในรอบน้ันคํานวณได

เปนเศษของบาท ใหตัดเศษของบาทท้ิง โดยไมมีการชดเชย หรือชดใชคาเสียหายใดๆ 

 

6.5 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ จนทําใหราคาการใชสิทธิใหมมีราคาต่ํากวามูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญ

ของบริษัท ใหใชมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปนราคาการใชสิทธิใหม สวนอัตราการใชสิทธิใหมใหใชอัตราการ

ใชสิทธิท่ีคํานวณไดตามสูตรในขอ (1) ถึง (6) ตอไปแลวแตกรณี 

 

6.6 การเปล่ียนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ  (1) ถึง (6) บริษัทจะดําเนินการแจงผลการเปล่ียนแปลงโดย

บอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงดังกลาวใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ทราบ

ทันทีท่ีมีเหตุใหตองดําเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิดังกลาว ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (ระบบ SET 

SMART / ELCID) และจะแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีมีเหตุใหตอง

ดําเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิดังกลาว 

 

7.   การชดใชคาเสียหายกรณีที่บริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

คร้ังที่ 3 ได 

7.1  การชดใชคาเสียหาย 

ในกรณีท่ีบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ไดครบถวน  บริษัทจะ

ชดใชคาเสียหายใหเฉพาะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีมาแจงความจํานงท่ีจะใชสิทธิในวันครบกําหนดการใชสิทธิ

แตละคร้ังซึ่งบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ไดอยางเพียงพอ  

ยกเวนกรณีตามท่ีระบุไวในขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ตามขอ 8 หัวขอ “ขอจํากัดการโอนใบสําคัญ

แสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 และหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ” บริษัทจะจัดใหมีการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ัง

ท่ี 3 เพ่ือพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ภายใน 30 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิท่ีบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุน

สามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิไดอยางเพียงพอ ท้ังน้ี เพ่ือทําการตรวจสอบรายชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 เทาน้ัน ซึ่ง

การปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 น้ี จะไมมีผลกระทบตอราคาการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 

แตอยางใด 

 

7.2  การชําระคาเสียหาย 

การชดใชคาเสียหายตามขอ  7.1 น้ีน้ัน บริษัทจะชําระเปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะ  และจะจัดสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตอบรับใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ตามท่ีอยูท่ีไดระบุไวในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิแตละคร้ัง  โดยไมมีดอกเบ้ีย  หากบริษัทไมสามารถคืนเงินคา

จองซื้อหุนดังกลาวใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว บริษัทจะชําระดอกเบ้ียใหแกผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ในอัตรารอยละ  7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนท่ีไมไดรับการจัดสรร  นับ

จากวันท่ีพนกําหนดระยะเวลา  30 วันดังกลาวจนถึงวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ไดรับเงินคืนแลว  อยางไรก็ดี     

ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบแจงความจํานงใน
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การใชสิทธิซื้อหุนสามัญโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลวโดยชอบ  

และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 จะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

 

7.3   การคํานวณคาเสียหาย 

การคํานวณคาเสียหายท่ีบริษัทจะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ตามขอ 7.1 ในหัวขอน้ี มีสูตรการคํานวณดังน้ี 

 

คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 หน่ึงหนวย = B x (MP – Price) 

 

โดยท่ี B คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไมสามารถจัดใหมี  และ/หรือ เพ่ิมขึ้นไดตามอัตราการใชสิทธิท่ี 

   เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นตอ  1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 

 MP คือ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในขอ 6.1 (2) 

 Price คือ ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ซึ่งกําหนดไวท่ี 1.00 บาทตอหุน หรือ 

   ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีไดเปล่ียนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิแลว 

 

8. ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที ่3  

8.1   การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไมมีขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ  เวนแตการโอนเกิดขึ้นในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือ

พักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ท้ังน้ี บริษัทอาจปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือพักการโอนหรือการใช

สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน 2 กรณี ดังตอไปน้ี 

(1) การใชสิทธิคร้ังสุดทาย : บริษัทจะปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือพักการโอนหรือการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ ภายใน 21 วัน กอนวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย  

(2) กรณีท่ีบริษัทมีหุนสามัญไมเพียงพอสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

ในกรณีท่ีวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย ใหเล่ือนเปนวัน

ทําการกอนหนา 

 

ท้ังน้ี การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีผลก็ตอเมื่อนายทะเบียนไดลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเรียบรอยแลว 

 

8.2  ขอจํากัดการโอนหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 กรณีท่ีผูใชสิทธิเปนบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติ

ไทย 

(1)  ขอบังคับของบริษัทระบุไววาหุนของบริษัทโอนไดโดยไมมีขอจํากัด  เวนแตการโอนหุนน้ันเปนเหตุใหมีบุคคลท่ีมิไดมี

สัญชาติไทยถือหุนอยูในบริษัทมีจํานวนรวมกันเกินรอยละ  30 ของทุนชําระแลวของบริษัท  การโอนหุนรายใดท่ีจะทํา

ใหอัตราสวนการถือหุนของบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน

ของบริษัทรายน้ันได 
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ท้ังน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงแกไขขอบังคับของบริษัทในหมวดท่ีเกี่ยวกับการโอนหุนภายหลังการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 น้ี โดยใหถือวาการแกไขขอบังคับมีผลบังคับตอเงื่อนไขการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิคร้ังท่ี 3 น้ี นับแตวันท่ีไดรับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชยเปนตนไป 

 

(2)  บริษัทจะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีมิไดมีสัญชาติไทย หากการออกหุนสามัญ

ดังกลาวจะทําใหอัตราสวนการถือหุนของบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราสวนท่ีระบุในขอบังคับของ

บริษัท 

 

(3)  หากขอจํากัดการโอนดังกลาวขางตน มีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีมิไดมีสัญชาติไทยท่ีไดดําเนินการ

ใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิ ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนท่ีระบุในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไม  

วาท้ังหมดหรือบางสวน บริษัทจะอนุญาตใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดเพียงสวนท่ีไม

ขัดตอขอจํากัดขางตน สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ียังไมสามารถใชสิทธิไดเน่ืองจากติดขอจํากัดดังกลาว  ผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 จะสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

(ก)  ใหบริษัทคืนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 และเงินท่ีเหลือตามราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ในสวน

ท่ีไมสามารถใชสิทธิไดโดยไมมีดอกเบ้ีย  ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีมิใชสัญชาติไทยดังกลาวทาง

ไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใชสิทธิในคร้ังน้ันๆ 

(ข)  ใหบริษัทเปนผูถือใบแจงความจํานงในการใชสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ

คร้ังท่ี 3 และเงินตามจํานวนการใชสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีมิไดมีสัญชาติไทยไดยื่น

ความจํานงในการใชสิทธิในสวนท่ียังไมไดใชสิทธิเอาไว ตามลําดับกอนหลัง เพ่ือดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ในสวนท่ียังไมไดมีการใชสิทธิดังกลาวท้ังจํานวนหรือบางสวน  เมื่อการใชสิทธิซื้อหุนตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ดังกลาวไมขัดตอขอจํากัดเร่ืองสัดสวนการถือหุนของคนท่ีมิไดมีสัญชาติไทย 

 

ท้ังน้ี ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีมิใชสัญชาติไทย จะตองแสดงความจํานงท่ีจะใหบริษัทดําเนินการตามขอ (ก) 

หรือ (ข) ขางตน โดยระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ  ณ วันแจงความจํานงในการใชสิทธิในแตละ

คร้ัง 

 

(4)  บริษัทจะอนุญาตใหมีการดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 

ในสวนท่ียังไมไดรับการใชสิทธิตามขอ  (3) (ข) บางสวนหรือท้ังหมดในวันครบกําหนดการใชสิทธิวันแรกท่ีสามารถ

กระทําไดโดยไมขัดตอขอจํากัด  อยางไรก็ดี  หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีรอการใชสิทธิ  ณ วันครบ

กําหนดการใชสิทธิดังกลาวมากกวาจํานวนหุนสามัญท่ีอนุญาตใหซื้อไดโดยไมขัดตอขอจํากัดการโอนหุนเร่ืองสัดสวน

การถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีมิไดมีสัญชาติไทย  บริษัทจะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีมิไดมีสัญชาติไทย ตามลําดับการแจงความจํานงในการใช

สิทธิท่ีครบถวนสมบูรณตามท่ีกําหนดในการใชสิทธิในคร้ังน้ันๆ 

 

(5) ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีมิใชสัญชาติไทยใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท  แตไมสามารถซื้อได

เน่ืองจากอัตราสวนการถือครองหุนของบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทยในขณะน้ันเกินกวาจํานวนท่ีระบุไวในขอบังคับของ
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บริษัท ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีมิไดมีสัญชาติไทยดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ  ตอบริษัท และ

บริษัทจะไมดําเนินการชดใชคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นใดๆ ท้ังส้ิน 

 

หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 แสดงความจํานงใหบริษัทดําเนินการตามขอ  (3) (ข) และ ณ วันใชสิทธิคร้ังสุด 

ทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ดังกลาวไมสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทได  เน่ืองจากขอจํากัดเกี่ยวกับการถือ

ครองหุนของบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทย ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ดังกลาวหมดอายุลง  โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

คร้ังท่ี 3 ท่ีมิไดมีสัญชาติไทยดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ  ตอบริษัทและบริษัทจะไมดําเนินการชดใชคาเสียหายท่ี

เกิดขึ้นใดๆ ท้ังส้ิน 

 

9.  การสงมอบหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที ่3 

ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

สามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี 

9.1  ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีไดรับการจัดสรรหุนประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ  โดยใหออกใบหุนในนาม

ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนท่ีใชสิทธิแกผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิคร้ังท่ี 3 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อท่ีอยูท่ีระบุไวในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ภายใน 15 

วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง ในกรณีน้ี ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

จะไมสามารถขายหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจาก

ท่ีหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย  

 

9.2  ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนย

รับฝากหลักทรัพย  โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ประสงคท่ีจะฝากหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิไวในบัญชีของ

บริษัทหลักทรัพยซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู  กรณีน้ี ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ

ดําเนินการนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับ  “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย ) จํากัด เพ่ือผูฝาก” 

และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนสามัญอยู  ในขณะเดียวกัน

บริษัทหลักทรัพยน้ันก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีไดรับการจัดสรรหุนฝากไว

และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อท่ีไดรับการจัดสรรภายใน 7 วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละ

คร้ัง ในกรณีน้ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดสรรหุนสามัญจะสามารถขายหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ

ในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิทําการซื้อขายไดในตลาด

หลักทรัพย 

 

ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ีใชสิทธิซื้อหุนสามัญเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ  9.2 ชื่อของผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดสรรหุน  จะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยท่ีผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิคร้ังท่ี  3 ประสงคท่ีจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว  มิฉะน้ันแลว  บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการ

ออกใบหุนแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดสรรหุนตามขอ 9.1 แทน 
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9.3 ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนย

รับฝากหลักทรัพย  โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ประสงคท่ีจะฝากหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิไวในบัญชีของ

บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีน้ี บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับศูนยรับ

ฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ัง

ท่ี 3 ไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย  สมาชิกเลขท่ี  600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดสรรหุนภายใน 7 วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง  เมื่อ

ผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนตองการขายหุน ผูท่ีไดรับจัดสรรหุนจะตองถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาว  โดยตองติดตอผาน

บริษัทหลักทรัพยท่ัวไป  ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการตามท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพย  และ/หรือ  บริษัท

หลักทรัพยน้ันๆ กําหนด ดังน้ัน ในกรณีน้ี ผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนจะสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย

ไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย  และผูท่ีไดรับจัดสรรหุนได

ดําเนินการถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาวแลว 

 

สถานภาพของหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีอยูระหวางวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 แสดงความจํานงในการใช

สิทธิ และบริษัทอยูระหวางจดทะเบียนเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิ  จะมีสถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดง

สิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ียังไมไดแสดงความจํานงในการใชสิทธิ  และสถานภาพน้ีจะส้ินสุดลงเมื่อมีรายชื่อของผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิคร้ังท่ี 3 ปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหุนสามัญของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนหุนสามัญท่ีเกิดจากการใช

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ขางตนแลว  ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาการใชสิทธิ  และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ

ในชวงท่ีบริษัทยังไมไดนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 เขาจดทะเบียนกับกระทรวง

พาณิชย บริษัทจะดําเนินการปรับสิทธิยอนหลัง  โดยออกหุนสามัญใหมเพ่ิมเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 

โดยเร็วท่ีสุด ตามจํานวนท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 สมควรจะไดรับหากราคาการใชสิทธิท่ีไดปรับใหมน้ัน มีผลใช

บังคับ โดยหุนสามัญสวนท่ีออกใหเพ่ิมน้ีอาจไดรับชากวาหุนสามัญท่ีจะไดรับกอนหนาน้ีแลว แตไมเกิน 15 วัน นับจากวันท่ี

มีการปรับสิทธิ 

 

10. สิทธิและสภาพของหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 3 

หุนสามัญท่ีออกใหมเน่ืองจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 จะมีสิทธิและสถานะเทาเทียมกับหุนสามัญเดิม 

ซึ่งไดออกและเรียกชําระเต็มมูลคาของบริษัททุกประการ ท้ังน้ี นับแตวันท่ีมีการจดแจงชื่อผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

คร้ังท่ี 3 เปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเรียบรอยแลว  หากบริษัทได

ประกาศวันกําหนดใหสิทธิในเงินปนผล หรือผลประโยชนอ่ืนใดใหแกผูถือหุนกอนวันท่ีบริษัทไดจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 เปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเรียบรอยแลว  ผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ดังกลาวจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลหรือผลประโยชนอ่ืนน้ัน 

 

11.  การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธ ิ

11.1 การแกไขในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญหรือท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิในเร่ืองท่ีจะกระทบตอสิทธิท่ีมิใชสาระสําคัญของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 

เชน การแกไขขั้นตอนการใชสิทธิ  หรือเร่ืองท่ีเห็นไดวาจะเปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 โดยชัดแจง  

หรือในสวนซึ่งไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ดอยลง หรือเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ  กฎระเบียบ  ขอบังคับ หรือ
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คําส่ังท่ีมีผลบังคับท่ัวไป หรือประกาศ หรือขอบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของ ใหบริษัทกระทําไดโดยไมตองไดรับ

ความยินยอมจากท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ภายหลังจากท่ีไดแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบแลว 

 

11.2 การแกไขเปล่ียนแปลงในกรณีอ่ืน 

        การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีขอ  11.1 ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและมติท่ีประชุมผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ตามท่ีระบุไวในขอ 12.8 หรือขอ 12.10 แลวแตกรณี 

 

11.3 การแจงการแกไขเปล่ียนแปลง 

บริษัทจะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ทุกราย ทราบถึงการเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิดังกลาวในขอ 11.1หรือ 

11.2 และจะจัดสงขอกําหนดสิทธิท่ีแกไขเปล่ียนแปลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 เมื่อไดรับการรองขอภายใน  

15 วัน นับแตวันท่ีไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 

 

11.4 การแกไขเปล่ียนแปลงตองไมขัดตอกฎหมาย 

การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิไมวากรณีใดๆ  ตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย  และเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

12. การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที ่3 

12.1 การเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 

บริษัทตองเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 เพ่ือขอมติในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง ภายใน 30 วัน 

นับแตเกิดเหตุการณดังตอไปน้ี 

(1)  หากมีการเสนอขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 11.2 ไมวาโดยบริษัทหรือ

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 อยางไรก็ดี  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ไมมีสิทธิท่ีจะเสนอใหแกไขขอกําหนด

สิทธิในเร่ืองการขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 อัตราการใชสิทธิ ราคาใชสิทธิ อันจะเปนผลกระทบในดาน

ลบตอสิทธิ และ/หรือ สวนไดเสียของผูถือหุนของบริษัท หรือท่ีผิดไปจากเงื่อนไขท่ีท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทไดลงมติ

ไว เวนแตจะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนในการขอเสนอแกไขในเร่ืองดังกลาว 

(2)  หากมีเหตุการณสําคัญ  ซึ่งบริษัทเห็นวาอาจกระทบตอสวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 อยางเปน

นัยสําคัญ หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหนาท่ีตามขอกําหนดสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทไมดําเนินการเรียก

ประชุมภายในระยะเวลา  30 วันนับจากวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาวในขอ  (1) หรือ (2) ขางตน ผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิคร้ังท่ี  3 รายหน่ึงหรือหลายรายท่ีถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 รวมกันไมนอยกวารอยละ  25 ของจํานวน

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ียังมิไดมีการใชสิทธิ  สามารถท่ีจะรองขอใหบริษัทดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ได และบริษัทจะตองจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจาก

วันท่ีไดรับการรองขอจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ดังกลาว 

 

12.2   ผูมีสิทธิเขารวมประชุม 

          ผูมีสิทธิเขารวมในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 แตละคร้ัง จะประกอบดวยบุคคลตางๆ ดังตอไปน้ี 

         (1) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 และบริษัท 
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         (2) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจารณา ซึ่งไดรับการรองขอ

จากบริษัท และ/หรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ใหเขารวมประชุมเพ่ือทําการชี้แจงและแสดงความเห็นตอท่ีประชุม 

         (3) บุคคลใดๆ ท่ีประธานในท่ีประชุมอนุญาตใหเขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณ 

12.3   หนังสือเชิญประชุม 

ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ใหบริษัทสงหนังสือเรียกประชุม  (ซึ่งระบุ สถานท่ี วันและเวลาและ

เร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม ) ทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ตามสมุดทะเบียนผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ทุกรายท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 เพ่ือ

กําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม  ไมนอยกวา  7 วัน กอนวันประชุมผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 

 

12.4    การมอบฉันทะ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 อาจแตงตั้งผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 คราวใดๆ  ก็ได โดยผูรับมอบฉันทะดังกลาวจะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะ  (ซึ่งทําตาม

แบบท่ีบริษัท และ/หรือ นายทะเบียนกําหนด  และไดจัดสงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 พรอมกับหนังสือเรียก

ประชุมแลว) ตอประธานท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการบริษัทมอบหมายกอนเร่ิมการประชุม 

 

12.5   องคประชุม 

ท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 จะตองมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 และผูรับมอบฉันทะจากผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 (ถามี) ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ  25 ของจํานวน

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ท่ียังไมไดใชสิทธิ เขารวมประชุม จึงจะครบเปนองคประชุม 

 

12.6   ประธานท่ีประชุม 

          ใหประธานกรรมการของบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึง ทําหนาท่ีเปนประธานของท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิคร้ังท่ี 3 

 

12.7  การเล่ือนประชุม 

         12.7.1   ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ไมวาคร้ังใด หากปรากฏวาเมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 45 (ส่ีสิบหา) 

นาที ยังมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุม  ประธานในท่ีประชุมจะตองส่ัง

เลิกการประชุม โดย 

(1)  ในกรณีท่ีบริษัทเปนผูเรียกประชุม  ใหประธานในท่ีประชุมเล่ือนการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 

ไปประชุมในวัน เวลา และสถานท่ีซึ่งประธานกําหนด  โดยวันนัดประชุมใหมจะตองอยูภายในระยะเวลาไม

นอยกวา 7 (เจ็ด) วัน แตไมเกิน 14 (สิบส่ี) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม  นอกจากน้ี  เร่ืองท่ีพิจารณาและลง

มติในท่ีประชุมคร้ังใหม จะตองเปนเร่ืองเดิมท่ีอาจพิจารณาไดโดยชอบในการประชุมคร้ังกอนเทาน้ัน 

(2)  ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 เปนผูรองขอใหเรียกประชุม จะไมมีการประชุมใหมตามกําหนดไว

ในขอ (1) 
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(3)  ในกรณีท่ีการประชุมซึ่งขาดองคประชุมน้ี  เปนการประชุมท่ีไดเรียกประชุมเน่ืองจากการประชุมในคร้ังกอน

ขาดองคประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหมตามท่ีกําหนดไวในขอ (1) 

         12.7.2   นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 จะตองจัดสงหนังสือเรียกประชุมสําหรับการประชุมคร้ังใหมท่ีจะจัดขึ้น 

เน่ืองจากการประชุมคร้ังกอนขาดองคประชุมใหแกผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 และผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิคร้ังท่ี  3 ตามรายชื่อและท่ีอยูซึ่งเคยไดจัดสงหนังสือเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ในคร้ังท่ี

ขาดองคประชุมน้ันทุกรายภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 (สาม) วัน กอนวันนัดประชุมคร้ังใหม โดยหนังสือเรียก

ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 จะตองระบุวัน  เวลา สถานท่ีสําหรับการประชุม  วาระการประชุม  และ

องคประชุมท่ีตองการสําหรับการประชุมคร้ังใหม 

 

12.8    มติท่ีประชุม 

          มติของท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

คร้ังท่ี 3 ท้ังหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 หรือผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงและใหมติ

น้ันมีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ทุกราย ไมวาจะไดเขารวมประชุมหรือไมก็ตาม 

 

12.9   รายงานการประชุม 

บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ภายในระยะเวลาไมเกิน  14 วัน นับจากวันประชุมผู

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 โดยใหประธานท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ในคร้ังน้ันๆ เปนผูลงนามรับรอง

รายงานการประชุม ท้ังน้ี ใหจัดเก็บรายงานการประชุมไวกับบริษัทรายงานการประชุมดังกลาวซึ่งลงนามโดยประธานท่ี

ประชุมในแตละคร้ัง  ใหถือวาถูกตองและผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ทุกรายไมวาจะไดเขารวมประชุมดวย

หรือไมก็ตาม  ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 รองขอ  บริษัทจะตองจัดสงรายงานการประชุมใหแกผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 รายท่ีรองขอดวย  โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ดังกลาวจะตองเปนผูรับผิดชอบ

คาใชจายท่ีเกี่ยวกับการจัดสงรายงานการประชุมน้ันๆ 

 

12.10 มติเปนหนังสือแทนการประชุม 

ในกรณีท่ีจะตองมีการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 เพ่ือลงมติไมวาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดตามท่ีกําหนดไวใน

ขอกําหนดสิทธิ  บริษัทอาจขอใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ทําความตกลงกันเปนลายลักษณอักษรแทนการ

ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 เพ่ือลงมติในเร่ืองดังกลาวได  แตมติดังกลาวจะตองมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

คร้ังท่ี 3 ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 เปนจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท่ียัง

ไมไดใชสิทธิท้ังหมด ลงลายมือชื่อใหความเห็นชอบไวเปนหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได  และสง

มอบใหประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายเปนผูเก็บรักษาไวการลงมติตามวิธีการท่ีกําหนดในขอ  

12.10 น้ี ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ไมสามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติท่ีสงมาได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปน

หนังสือจากบริษัท  และมติดังกลาวจะมีผลใชบังคับและผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ทุกราย ไมวาจะไดลง

ลายมือชื่อใหความเห็นชอบในมติดังกลาวหรือไมก็ตาม 
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12.11 คาใชจาย 

บริษัทจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการจัดการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  3 ท้ังท่ีเรียก

ประชุมโดยบริษัท หรือท่ีเรียกประชุมโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 

 

 

13. กฎหมายที่ใชบังคับ 

 

ขอกําหนดสิทธิฉบับน้ีจะมีผลใชบังคับในวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย โดย

ขอกําหนดสิทธิน้ีจะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนดสิทธิน้ีขัดแยงกับกฎหมาย

หรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใชบังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศดังกลาว

บังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะในสวนท่ีขัดแยงกันน้ัน 

 

 

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 

 

         บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  

 

โดย                 

                           (นางสาวดวงกมล  โชตะนา)    

                          กรรมการผูอํานวยการ 
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