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หนังสือแจงการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) 

 

ของ 

 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 

 
ระหวางวันท่ี 20 สิงหาคม ถึงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 



 



 
 

 

 

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ือง แจงสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญ                                                                                                                                          
เรียน ทานผูถือหุน             
 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
ส่ิงที่สงมาดวย 1.  หนังสือแจงการจัดสรรหุนเพิ่มทุนและเอกสารจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

2.  ใบรับรองการจองซ้ือหุน ซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
  3.  ใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

 4.  แบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจ 
 5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออก
  หลักทรัพย (Issuer Account) 
  6. แผนที่ของสถานที่รับจองหุนสามัญเพิ่มทุน 
 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") คร้ังที่ 
5/2563 เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2563 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวันที่ 24 
กรกฎาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 130,807,738,896 บาท เปน 160,872,208,595 
บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหม จํานวน 30,064,469,699 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมดังนี้ 
 1. ใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน หุน 9,698,216,032 มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม
ที่มีรายช่ือในวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 และให
รวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ในอัตรา 7 หุนสามัญเดิมได              
1  หุนสามัญใหม  ในราคาเสนอขายหุนละ 0.01 บาท ทั้งนี้ ผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุนใหมเกินสิทธิของตนตามอัตราที่
กําหนดไวนี้ไดโดย ในกรณีหุนที่เหลือ ใหจัดสรรหุนที่เหลือใหแกผูถือหุนที่จองซ้ือเกินสิทธิแตละราย ตามสัดสวนการถือหุน
สามัญเดิมของผูถือหุนที่ไดจองซ้ือหุนสามัญเกินกวาสิทธิของตนแตละรายจนกวาจะไมมีผูถือหุนรายใดประสงคจะซ้ือหุน และ
ที่ประชุมมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซ่ึงไดรับการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูมีอํานาจในการติดตอ เจรจา แกไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม และ          
สงมอบเอกสารตราสาร และ/หรือ สัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับคูสัญญา และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนดังกลาว รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตอ การจัดการและการย่ืนคําขออนุญาตตางๆ คําขอผอนผันตาง ๆ  (ถามี) 
และหลักฐานที่ จําเปนที่ เ ก่ียวของตอหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่ เ ก่ียวของรวมทั้งสํานักงาน ก.ล.ต.  และ                         
ตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนการแกไขเปล่ียนแปลงสารสนเทศที่เก่ียวของที่จะตองเปดเผยการเปดเผยขอมูลใด ๆ ที่เก่ียวของ
การใหถอยคําและขอมูลตอหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมทั้งการพิจารณากําหนด และ/หรือแกไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและ
รายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Rights Offering) ซ่ึง
จะตองอยูภายใตบังคับของหลักเกณฑและกฎหมายที่เก่ียวของ โดยอาจรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนเปนคร้ังเดียวหรือเปนคร้ังๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิจองซ้ือและไดรับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชําระคาหุน รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว (2) การแตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงิน การเขาเจรจา ทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวรวมทั้งดําเนินการตาง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน



 
 

 

ดังกลาว และ (3) ลงนามในคําขออนุญาตตางๆ คําขอผอนผันตาง ๆ (ถามี) และหลักฐานที่จําเปนที่เก่ียวของกับการจัดสรร
และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนรวมถึงการจัดการและการย่ืนคําขออนุญาตตางๆ คําขอผอนผันตางๆ (ถามี) และหลักฐานที่
จําเปนที่เก่ียวของตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของและการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯรวมถึงการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและเก่ียวเนื่องกับการเขาทํารายการดังกลาวไดทุกประการจนเสร็จ
การรวมทั้งใหมีอํานาจในการแตงต้ัง และ/หรือ ถอดถอน ผูรับมอบอํานาจชวงในการดําเนินการใดๆ ดังกลาวขางตน รวมทั้งมี
อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ  ที่เก่ียวของ และมีอํานาจดําเนินการตางๆ  อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการ
เสนอขายหุนเพิ่มทุน 
 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนในรอบแรกแลว 
บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุนพิ่มทุนที่เหลืออยูดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมที่แสดงความจํานงในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน
เกินสิทธิ (เกินสัดสวนการถือหุน) ของตน ตามสัดสวนการถือหุนจนกวาจะไมมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรใหผู
ถือหุนไดอีกตอไป และในกรณีที่มีหุนเหลือจากการใชสิทธิจองซ้ือหุนเพิ่มทุนของผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือ
หุนและจองเกินสิทธิแลวในคร้ังนี้ บริษัทฯ จะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการประชุมผูถือหุนตอไป 
 บริษัทฯ ไดกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดสวนการถือหุน (Right Offering) (Record Date) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 และกําหนดวันเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในระหวาง วันที่ 20-26 สิงหาคม 2563  
  บริษัทฯ ขอแจงสิทธิของทานในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ซ่ึงมีจํานวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซ้ือ
หุน ซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยรายละเอียด ขอกําหนด เง่ือนไข รายละเอียดในการ
จัดสรรและจําหนายใหแกผูถือหุนเดิม และเวลาและวิธีการในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเปนไปตามหนังสือแจงการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนที่สงมาดวยนี้ 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

 (นายประพัฒน ยอขันธ) 
 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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หนังสือแจงการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนและเอกสารจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน  
 

สวนท่ี 1 
ขอมูลการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

 

ช่ือและท่ีอยูของบริษัทฯ : บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานต้ังอยูเลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ช้ัน 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

คร้ังท่ีของการประชุมคณะ 
กรรมการและการประชุมผูถือหุนท่ี
ท่ีมีมติเพ่ิมทุน 

: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 5/2563  เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 
มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

   
รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 
คร้ังท่ีของการประชุมคณะ 
กรรมการและการประชุมผูถือหุนท่ี
ท่ีมีมติเพ่ิมทุน 

: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 5/2563  เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 
มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

ประเภทของหุนท่ีเสนอขาย : หุนสามัญ 
จํานวนหุนท่ีเสนอขาย : หุนสามัญจํานวน  9,698,216,032 หุน 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลวของบริษัทฯ 

: ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 160,872,208,595.00 บาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 160,872,208,595 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดย
มีทุนชําระแลวจํานวน 67,887,512,226.00 บาท แบงเปนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดจํานวน 67,887,512,226 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ในกรณีที่
บริษัทฯ สามารถขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้ไดทั้งหมดทุนชําระแลวของ
บริษัทฯจะเปล่ียนเปน 77,585,728,258.00 บาท แบงเปน 77,585,728,258 
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 
 

ราคาเสนอขาย  : ราคาหุนละ 0.01 บาท 
 

อัตราสวนการจัดสรรหุนสามัญ : 7 หุนเดิมได 1 หุนสามัญใหม 
 

วิธีการจัดสรร : บริษัทฯ จะจัดสรร และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ในอัตราสวน 7 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุนละ 0.01 
บาท โดยกําหนดวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เปนวันกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการ
ได รับสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 
สามารถจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ นอยกวาสิทธิ หรือ เกินกวาสิทธิของ
ตนตามอัตราที่กําหนดไวขางตนได โดยผูถือหุนเดิมที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิจะ
ไดรับการจัดสรรหุนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิ ก็ตอเม่ือมีหุนเหลือจากการจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่ไดจองซ้ือตามสิทธิครบถวนทั้งหมดแลวเทานั้น 
โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานงจองซ้ือเกินสัดสวนตาม
สัดสวนการถือหุนจนกวาจะหมดหรือจนกวาจะไมมีผูถือหุนรายใดประสงคที่
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จะจองซ้ือหุนดังกลาว 
 

 กรณีผูถือหุนจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือตํ่ากวาสิทธิที่ไดรับ
การจัดสรรผูถือหุนที่แจงความประสงคจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือ 
ตํ่ากวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร จะไดรับการจัดสรรทั้งจํานวน 
 

 กรณีผูถือหุนจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร ใน
กรณีทีมีหุนเหลือจากการจองซ้ือของผูถือหุนเดิมตามสิทธิ ใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือ
รับรองของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของ
บริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหารดําเนินการในการจัดสรรหุนที่เหลือจาก
การจองซ้ือของผูถือหุนเดิมตามสิทธิใหแกผูถือหุนที่ไดแสดงเจตนาจองซ้ือหุน 
เกินกวาสิทธิตามวิธีการดังนี้ 
 

1) ในกรณีที่มีหุนเหลือมากกวาหรือเทากับหุนที่ผูถือหุนเดิมจองซ้ือเกินกวาสิทธิ 
บริษัทฯ จะจัดสรรใหแกผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิและชําระคาจองซ้ือหุนดังกลาว
ทั้งหมดทุกราย ตามจํานวนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิจนกวาจะไมมีผูถือหุนรายใด
ประสงคจะซ้ือหุน โดยหุนสวนที่เหลือจะดําเนินการตัดทิ้ง 
 

2)  ในกรณีที่มีหุนเหลือนอยกวาจํานวนหุนที่ผูถือหุนเดิมจองซ้ือเกินกวาสิทธิ 
บริษัทฯ จะจัดสรรใหแกผูถือหุนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิตามสัดสวนการถือหุน
เดิมของผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละรายตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
ก. จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละราย ใน
กรณีที่มีเศษของหุนใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จะไดรับการ
จัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซ้ือและชําระคาจองซ้ือแลว 
ข. ในกรณีที่มีหุนคงเหลือจากการจัดสรรตาม ก. ขางตน ใหจัดสรรใหแกผูที่จอง
ซ้ือเกินกวาสิทธิแตละรายและยังไดนับการจัดสรรไมครบตามสัดสวนการถือ
หุนเดิมของผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละรายนั้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือกรรมการผูมี
อํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ  ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ หรือ
ประธานเจาหนาที่บริหาร จะใชดุลยพินิจดําเนินการดังกลาวเพื่อใหการเพิ่มทุน
คร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ ทั้งนี้จํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับการ
จัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซ้ือและชําระคาจองซ้ือแลว
กรณีที่มีเศษของหุนจะดําเนินการตัดทิ้ง 
ทั้งนี้ ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิตามวิธีการในขอนี้ 
จนกระทั้งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร 
 

3) หากมีหุนเหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม บริษัทฯ จะเสนอใหที่
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ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนตอไป 
 

4) มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ
บุคคลอื่นใดซ่ึงไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธาน
เจาหนาที่บริหาร เปนผูมีอํานาจในการติดตอ เจรจา แกไขเพิ่มเติม  ตกลง ลง
นาม และสงมอบ เอกสารตราสาร และ/หรือ สัญญาตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
คูสัญญา และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตอ การจัดการและการย่ืนคําขออนุญาตตางๆ 
คําขอผอนผันตางๆ  (ถามี)และหลักฐานที่จําเปนที่เก่ียวของตอหนวยงาน
ราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมทั้งสํานักงาน ก.ล.ต.และ ตลาด
หลักทรัพยฯ ตลอดจนการแกไขเปล่ียนแปลงสารสนเทศที่เก่ียวของที่จะตอง
เปดเผยการเปดเผยขอมูลใดๆ  ที่ เ ก่ียวของการใหถอยคําและขอมูลตอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมทั้งการพิจารณากําหนด และ/หรือแกไขเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขและรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Rights Offering) ซ่ึงจะตองอยูภายใต
บังคับของหลักเกณฑและกฎหมายที่เก่ียวของ โดยอาจรวมถึงแตไมจํากัดเพียง 
(1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนคร้ังเดียวหรือเปนคร้ังๆ ระยะเวลาการ
เสนอขาย วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิจองซ้ือและไดรับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชําระคาหุน รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียด
อื่นๆที่เก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การแตงต้ังที่ปรึกษา
ทางการเงิน การเขาเจรจา ทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญา
ตางๆที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวรวมทั้งดําเนินการ
ตางๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และ (3) ลงนาม
ในคําขออนุญาตตางๆ คําขอผอนผันตางๆ (ถามี)และหลักฐานที่จําเปนที่
เก่ียวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนรวมถึงการจัดการและ
การย่ืนคําขออนุญาตตางๆ คําขอผอนผันตางๆ (ถามี) และหลักฐานที่จําเปนที่
เก่ียวของตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของและการนําหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯรวมถึงการดําเนินการอื่น
ใดอันจําเปนและเก่ียวเนื่องกับการเขาทํารายการดังกลาวไดทุกประการจน
เสร็จการรวมทั้งใหมีอํานาจในการแตงต้ัง และ/หรือ ถอดถอน ผูรับมอบอํานาจ
ชวงในการดําเนินการใดๆ ดังกลาวขางตน รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามใน
เอกสารใดๆ  ที่เก่ียวของ และมีอํานาจดําเนินการตางๆ  อันจําเปนและสมควร
อันเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุน 

 

วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนเพ่ือสิทธิ
ในการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน 

: บริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดสวนการถือหุน (Record Date) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

กําหนดการจองซ้ือหุนและรับชําระ
คาหุนเพ่ิมทุน 

: ระหวางวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ต้ังแตเวลา 9.00 
น. ถึงเวลา 16.00 น. (5 วันทําการ) 
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การสละสิทธิการจองซ้ือ : ผูถือหุนที่ไมไดใชสิทธิจองซ้ือ หรือไมไดใชสิทธิภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือ
ไมไดชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดไว หรือบริษัทฯ ไมสามารถเรียกเก็บ
เงินคาจองซ้ือหุนไดตามระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจะถือวาผูถือหุนสละสิทธิ
การจองซ้ือหุนในคร้ังนี้ 
 

เอกสารประกอบการจองซ้ือหุน : 1) ใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน (ที่กรอกขอมูลและลงลายมือช่ือเรียบรอยแลว   
อยางถูกตองและครบถวน) 
 

 2) ใบรับรองการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนซ่ึงออกโดยบริษัทศูนยรับฝากหลัก 
ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 

3) เอกสารประกอบการแสดงตน 
- บุคคลธรรมดา แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ
หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไมหมดอายุซ่ึงลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง 
- นิติบุคคลในประเทศ แนบสําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย ซ่ึงออกใหไมเกิน 3 เดือนพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน /สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไมไดมีสัญชาติไทย) หรือสําเนาบัตร
ขาราชการหรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผูมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
- นิติบุคคลตางประเทศ แนบสําเนาหนังสือการจัดต้ังบริษัทและหนังสือรับรอง
ของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือนพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงลง
นามรับรองสําเนาถูกตองทั้งนี้เอกสารทั้งหมดตองไดรับการลงลายมือช่ือโดย
เจาหนาที่โนตารีพับลิค (Notary Public) และรับรองโดยสถานกงสุลไทย 
 

4) หลักฐานการชําระเงิน เช็ค  แคชเชียรเช็ค  ดราฟท  ส่ังจาย “บัญชีจองซ้ือ

หุน บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรียก
เก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ทั้งนี้เช็คดังกลาว
จะตองลงวันที่ไมเกินวันที่ 21 สิงหาคม 2563 และจัดสงใหบริษัทฯ ไมเกินวันที่ 
21 สิงหาคม 2563 หรือนําฝากไมเกินวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เขาบัญชีกระแส
รายวัน “บัญชีจองซ้ือหุน บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)” 
บัญชี เลขที่  01 8-3 -001 81 -0  ธนาคา รธนชาต  จํ า กัด  (มหาชน )   
สาขายอยพหลโยธิน ซอย 6  
 

5) หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนพรอมติดอากรแสตมป 30 บาท  
(กรณีที่มอบหมายใหผูรับมอบอํานาจมากระทําการแทน  พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของผูจองซ้ือและผูรับมอบอํานาจซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอง   
(เฉพาะในกรณีที่ไมไดจองซ้ือผาน Broker) 
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ข้ันตอนและวิธิการจองซ้ือ และการ
ชําระเงินคาหุน 

: ผูถือหุนที่ประสงคจะจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบ
จองซ้ือใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน โดยระบุจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่
ประสงคจะจองซ้ือทั้งในสวนที่จองซ้ือตามสิทธิและเกินกวาสิทธิใหถูกตอง 
พรอมทั้งลงลายมือช่ือผูจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน โดยผูจองซ้ือหุน
หรือผูรับมอบอํานาจตองย่ืนเอกสารประกอบการจองซ้ือหุนและชําระเงินคาหุน
เพิ่มทุนเต็มตามจํานวนที่จองซ้ือที่ตัวแทนรับการจองซ้ือภายในวันและเวลาที่
รับจองซ้ือ และชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุน ดวยวิธีการอยางใดอยางหน่ึงดังนี้ 
 

1) จายเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทที่ขีดครอมส่ังจาย “บัญชีจองซ้ือ
หุน บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรียกเก็บ
เงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น พรอมทั้งระบุช่ือผูจอง
ซ้ือ และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดของผูจองซ้ือไวดานหลังเช็ค หรือ 
แคชเชียรเช็คหรือดราฟททั้งนี้เช็คจะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซ้ือหุน 
และลงวันที่ไมเกินวันที่ 21 สิงหาคม 2563 
 

 2) ฝาก/โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบริษัท ดังนี้ 
ช่ือบัญชี “บัญชีจองซ้ือหุน บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)” 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขายอยพหลโยธิน ซอย 6 
เลขที่บัญชี  018-3-00181-0   
 

และแนบสําเนาใบนําฝากเงินเขาบัญชีมาพรอมกับเอกสารที่ ใชในการ
ประกอบการจองซ้ือพรอมระบุช่ือผูจองซ้ือและหมายเลขโทรศัพทที่สามารถ
ติดตอไดไวในสําเนาใบนําฝากเขาบัญชีดวย ทั้งนี้กรณีโอนดวยเช็คจะโอนไดไม
เกินวันที่ 21 สิงหาคม 2563 
 

3) การจองซ้ือและชําระคาจองซ้ือหุน กรุณาจายเช็คหรือโอนเงินคร้ังเดียวตอ   
1 ใบจอง ไมวาจะเปนการจองซ้ือนอยกวาสิทธิ, ตามสิทธิ หรือจองซ้ือเกินจาก
สิทธิที่ไดรับการจัดสรร 

ทั้งนี้จํานวนเงินที่จองซ้ือชําระคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน จะตองมีจํานวนสุทธิ
หลังจากหักคาธรรมเนียมธนาคาร คาธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ คาอากรแสตมป 
คาภาษีอื่นใด (ถามี) โดยบริษัทฯ จะถือวา ยอดสุทธิที่บริษัทฯ ไดรับดังกลาว
เปนจํานวนเงินทั้งส้ินที่ผูจองซ้ือชําระเพื่อจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 
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สถานท่ีติดตอจองซ้ือ 
 
 
 
 
 

: ผูถือหุนที่จองซ้ือหุนหรือผูรับมอบอํานาจสามารถนําสงเอกสารที่เก่ียวของกับ
การจองซ้ือหุนไดที่ 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ช้ัน 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
ติดตอ คุณณิชชา  มีสุข หรือ คุณสโรชา  ม่ันวงศ  
โทรศัพท 02-273-8351-5 โทรสาร 02-273-8359  
ซ่ึงสามารถนําสงเอกสารเก่ียวกับการจองซ้ือหุนดังกลาวไดต้ังแตเวลา 9.00 น. 
ถึงเวลา 16.00 น. ระหวางวันที่ 20  - 26  สิงหาคม  2563 
 

เง่ือนไขในการจองซ้ือ : 1) กรณีผูถือหุนจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือนอยกวาสิทธิที่ไดรับการ
จัดสรรผูถือหุนที่แจงความประสงคจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือนอย
กวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรรจะไดรับการจัดสรรทั้งจํานวนที่จองซ้ือ 
 

2) กรณีผูถือหุนจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิจะตองแสดงความจํานงการ
จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิตามใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนโดยกรณีหาก
มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซ้ือตามสิทธิผูถือหุนที่มีการจองซ้ือเกิน
สิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่จองซ้ือเกินสิทธิดังนี้ 
- กรณีมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกวาจํานวนความตองการของผูถือหุนที่
จองซ้ือเกินสิทธิทั้งหมดรวมกันผูถือหุนที่จองซ้ือเกินสิทธิทุกรายจะไดรับการ
จัดสรรตามความตองการของผูถือหุนที่จองซ้ือเกินสิทธิ 
- กรณีมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือนอยกวาจํานวนความตองการของผูถือหุน
สามัญเพิ่มทุนที่จองซ้ือเกินสิทธิทั้งหมดรวมกันผูถือหุนที่จองซ้ือเกินสิทธิจะ
ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่จองซ้ือเกินสิทธิตามสูตรการคํานวณดังนี้ 
จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับจัดสรรเกินสิทธิ = จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่
เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ * จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จองตามสิทธิ/ 
จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จองตามสิทธิรวมของผูที่จองเกินสิทธิ 

 

3) ผูถือหุนที่ประสงคจะจองซ้ือและชําระเงินคาจองซ้ือ ไมวาจะเปนกรณีตาม
สิทธิ นอยกวาสิทธิ หรือจองเกินสิทธิ จะตองจายชําระคาหุนในคราวเดียว
เทานั้น โดยสามารถจายชําระเปนเช็ค หรือโอนเงินเขาบัญชีที่ระบุในคราว
เดียวกัน 
 

4) ผูถือหุนที่จองซ้ือและชําระเงินคาจองซ้ือแลวไมมีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือ 
 

5) ในกรณีชําระคาจองซ้ือหุนดวยเช็คการชําระเงินคาจองซ้ือจะสมบูรณ  
ก็ตอเม่ือธนาคารผูจายทําการขึ้นเงินตามเช็คเรียบรอยแลวและการจองซ้ือหุน
สามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณก็ตอเม่ือบริษัทฯสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือได
แลวเทานั้น 
 

6) หากผูถือหุนที่จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนไมสามารถจายคาจองซ้ือหุนดังกลาว
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ภายในระยะเวลาที่บริษัทไดกําหนดไวหรือผูถือหุนกรอกขอมูลใน ใบจองซ้ือหุน
สามัญเพิ่มทุนหรือนําสงเอกสารที่ใชประกอบการจองซ้ือไมครบถวน จะถือวา 
ผูถือหุนสละสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 

 

7) ในกรณีหากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งในรอบแรกหรือการจัดสรรใหแก
ผูถือหุนที่จองซ้ือเกินสิทธิ จะทําใหสัดสวนการถือหุนสามัญของผูถือหุนตาง
ดาวเกินกวาจํานวนรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหแกผู
ถือหุนตางดาวดังกลาวโดยผูถือหุนตางดาวดังกลาวอาจไมไดรับการจัดสรร
หรือไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพียงบางสวนตามสัดสวนการถือหุน
สามัญของผูถือหุนตางดาวที่เหลืออยูอยางไรก็ตามบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกลาวตอไป 
 

8) ในกรณีที่ผูถือหุนที่จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนไมไดรับการจัดสรรหุนหรือผูถือ
หุนจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรรแตไดรับการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนนอยกวาจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ประสงคจะจองซ้ือเกิน
สิทธิบริษัทฯ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซ้ือหุนสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบโดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหาย   ใดๆ 
โดยจายเปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามของผูจองซ้ือหุนและสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ผูจองซ้ือไดระบุไวในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯภายใน 14 วันนับแตวันส้ินสุดกําหนดระยะเวลาจองซ้ือ และ
การชําระเงินคาหุน 
 

ผูจองซ้ือจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บตางสํานักหักบัญชีหรือ
เช็คธนาคารทั้งนี้หากไดมีการสงเช็คในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการ
จัดสรรไมครบถวนทางไปรษณียลงทะเบียนใหผูจองซ้ือ ตามที่อยูที่ผูจองซ้ือได
ระบุไวในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯแลวใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงิน
คาจองซ้ือในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบคืน โดยชอบ
และผูจองซ้ือไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆจากบริษัทฯอีก
ตอไป 
 

9) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนรายละเอียดวิธีการชําระเงินคาหุน
เง่ือนไขในการจองซ้ือหรือขอมูลใดๆ ที่เก่ียวของกับวิธีการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปญหาอุปสรรค หรือขอจํากัดในการ
ดําเนินงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัทฯดังกลาว 
 

วิธีการสงมอบหลักทรัพย : ผูจองซ้ือสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี้ 
 

1) ในกรณีประสงคจะขอรับใบหุนในช่ือของผูจองซ้ือ บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย  (ประเทศไทย)  จํากัด  ( " ศูนย รับฝากหลักทรัพย ")  ในฐานะ   



 
 
   

8/23 

นายทะเบียนของบริษัทฯ จะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรใหแกผูที่
ไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามช่ือและที่อยูในทะเบียนผูถือหุน
ภายหลังจากวันปดการจองซ้ือ ซ่ึงในกรณ้ีนี้ผูจองซ้ือจะไมสามาถขายหุนที่
ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย") ได
จนกวาจะไดรับใบหุน ซ่ึงผูจองซ้ืออาจไดรับใบหุนภายหลังจากที่หุนของ   
บริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแลว 
 

2) ในกรณีที่ประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซ่ึงผูจองซ้ือมี
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยู บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนที่ไดรับการจัดสรรฝาก
ไวกับ "บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก"  โดย
ศูนยรับฝากหลักทรัพยและบริษัทหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่
จองซ้ือฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือ ซ่ึงกรณีนี้ผูจองซ้ือจะ
สามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย ในกรณีนี้ช่ือของผูจอง
ซ้ือจะตองตรงกับช่ือเจาของบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยที่ผูจองซ้ือประสงคจะฝาก
ใบหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิเชนนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่
จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซ้ือตามขอ 1) แทน 
 

3) ในกรณีที่ประสงคจะฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิก
เลขที่ 600 บริษัทฯ จะดําเนินการออกใบหุนสําหรับหุนที่ไดรับการจัดสรรใน
นาม "บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก" และนํา
หุนฝากศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 
600  ซ่ึงศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนเขาบัญชีดังกลาว
ในนามของผูจองซ้ือหุน และหากผูจองซ้ือตองการถอนหลักทรัพยดังกลาว
สามารถติดตอศูนยรับฝากหลักทรัพย ซ่ึงจะมีคาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย
ตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด 
 

วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือหุนเพ่ิมทุน : ในกรณีที่ผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญหรือไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนไมครบเต็มตามจํานวนที่จองซ้ือหรือไมไดรับหรือไดรับจัดสรรหุนสามัญ
ในสวนที่จองซ้ือเกินสิทธิไมครบเต็มจํานวนตามที่จองซ้ือ บริษัทฯ จะคืนเงินจอง
ซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนสําหรับสวนที่ไมไดรับการจัดสรรดังกลาวใหแกผูถือหุนโดย
ไมมีดอกเบี้ย และไมมีคาเสียหายใดๆ ภายใน 14 วันนับต้ังแตส้ินสุดกําหนด
ระยะเวลาการจองซ้ือและชําระคาจอง โดยวิธีออกเปนเช็คขีดครอมส่ังจาย
เฉพาะในนามผูจองซ้ือเทานั้น โดยบริษัทฯ จะจัดสงเช็คเงินคืนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนใหแกผูจองซ้ือตามที่อยูของผูจองซ้ือระบุในใบจองซ้ือ หรือที่ปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 
 

ทั้งนี้ผูจองซ้ือจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ทีเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงิน
ของเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไมไดรับการจัดสรรดวยตนเอง และ
ใหถือวา ผูจองซ้ือไดเงินคาจองซ้ือคืนครบถวนแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไม
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มีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 
 

ขอมูลสําคัญอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 1) ช่ือผูจองซ้ือและช่ือเจาของบัญชีซ้ือขายหุนจะตองเปนช่ือเดียวกันหากเปน
เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของบุคคลอื่นหุนจะไมสามารถเขาบัญชีไดและจะ
ไมสามารถขายไดทันที ในวันทําการแรกของการซ้ือขายหุนสามัญของ
หลักทรัพยที่จองซ้ือทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแก   
ผูจองซ้ือ 
 

2) โปรดระบุรหัสโบรกเกอรที่จะสงหุนไปใหถูกตอง หากระบุรหัสผิดหุนจะถูก
สงไปท่ีอื่นซ่ึงบริษัทฯจะไมรับผิดชอบตอความลาชาในการติดตามหุนคืนหรือ
อาจสูญหายในกรณีที่ผูถือหุนกรอกรายละเอียดดังกลาวไมครบถวน บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิในการออกใบหลักทรัพยใหแกผูจองซ้ือแทน ซ่ึงอาจทําใหผูถือหุนไม
สามารถขายหลักทรัพยที่จองซ้ือไดทันในวันทําการแรกของการซ้ือขายของ
หลักทรัพยที่จองซ้ือ 
 

3) หากจํานวนหุนที่ผูถือหุนระบุในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนไมตรงกับจํานวน
เงินที่บริษัทฯ ไดรับชําระบริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจํานวนเงิน ที่ไดรับ
จากการจองซ้ือหุนเปนหลักแตไมเกินสิทธิการจองซ้ือหุน 
 

วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน : บริษัทตองการเงินทุนเพื่อใชคืนหนี้ และเพิ่มเติมกระแสเงินสดเปนทุนหมุนเวียน
เงินทุนสํารองในการดําเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต ทั้ง
การลงทุนในธุรกิจส่ือ และ/หรือ ธุรกิจอื่นๆ ตามความตองการใชเงินในแตละ
ชวง ซ่ึงบริษัทคาดวาจะมีความตองการใชเงินจํานวนประมาณ 2,000 ลาน
บาท 
 

การใชเงินทุนในสวนท่ีเพ่ิมทุน : ใชคืนหนี้ เพิ่มเติมกระแสเงินสดเปนทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทในเครือ  
 

ประโยชนท่ีบริษัทฯ จะไดรับจาก      
การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

: 1) เพิ่มเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย 
 

2) เสริมสรางโครงสรางทุนและฐานะการเงินของบริษัทเพื่อรองรับการขยาย
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
 

    ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีความคืบหนาที่สําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานและ
โครงการลงทุนตางๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดําเนินการแจงความคืบหนาให
ทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ กฎ และระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวของตอไป 
 

ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจาก
การเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

: 1) ผูถือหุนมีความสะดวกในการซ้ือขายหลักทรัพยจากสภาพคลองที่เพิ่มมาก
ขึ้น 
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2) หากบริษัทไดรับเงินทุนเขาเพิ่มขึ้น จะทําใหบริษัทสามารถดําเนินการตอ
ยอดทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการดําเนินงานที่จะชวยทําใหสถานะ
ทางการเงินเขมแข็งขึ้น ซ่ึงจะชวยเพิ่มมูลคาหลักทรัพยของบริษัทในระยะยาว 

 

นโยบายการจายเงินปนผลและสิทธิ
ในการรับเงินปนผลของหุนสวนท่ี
เพ่ิมทุน 

:  บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได  และหักสํารองตามกฎหมายบริษัทอาจ
กําหนดใหอัตราการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได   หาก
บริษัทมีความจําเปนที่จะตองนํากําไรสุทธิดังกลาวมาใชในการลงทุนเพื่อขยาย
กิจการตอไป   ทั้งนี้การจายเงินปนผลแตละคร้ังตองผานอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุน  ผูจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิ รับเ งินปนผลจากการ
ดําเนินงาน  (ในกรณีหากบริษัทฯ ไดมีการประกาศจายเงินปนผล) เร่ิมต้ังแตผู
จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ
แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  1) เหตุผลและความจําเปนของการเพิ่มทุน 
  บริษัทฯ มีความจําเปนที่จะตองออกและเสนอขายหุนสามัญที่เสนอขายใหแก
ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) เนื่องจาก
บริษัทฯ จะนําเงินที่ไดรับจากการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนมาชําระ
ราคาซ้ือขายหุนสามัญและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส 
จํากัด และหากเหลือเงินจากการชําระราคาของสินทรัพยดังกลาว บริษัทจะ
นําไปใชเปนแหลงเงินทุนใหกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน และ
เปนแหลงเงินทุน และ/หรือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดําเนินงาน 
รวมถึงการขยายและการตอยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
เพื่อสรางความม่ันคงและเสถียรภาพสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทยอยในระยะยาว ทั้งนี้การเพิ่มทุนดังกลาวจะสงผลดีตอการเติบโต
และเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ โดยไมกระทบตอสภาพ
คลองทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงชวยใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจตอไป
ไดและมีสถานภาพทางการเงินและฐานทุนที่ม่ันคง ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชน
ตอบริษัทฯ และผูถือหุนทุกราย 
 

2) ความเปนไปไดของแผนการใชเงินเพิ่มทุนที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุน 
     บริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการออกและเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมและ
จะไดรับเงินจากการเสนอขายหุนดังกลาวจํานวนประมาณ 96,982,160.32 
บาท หากผูถือหุนเดิมทุกรายใชสิทธิจองซ้ือหุนเพิ่มทุนที่ออกใหมทั้งหมดจนเต็ม
จํานวน ภายในเดือนสิงหาคม 2563 
 

3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน 
และโครงการที่จะดําเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหลงเงินทุน 
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 การเพิ่มทุนจดทะเบียนคร้ังนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
(ก) ชวยใหบริษัทฯ สามารถลงทุนเพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ ไปยังกลุมธุรกิจประเภทอื่น เพื่อเพิ่มมูลคาและลดความเส่ียงของธุรกิจของ
บริษัทฯ อันจะเปนการสรางความม่ันคงและเสถียรภาพสําหรับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในระยะยาว 

(ข) สงผลใหบริษัทฯ มีโครงสรางทางการเงินที่ดีขึ้น เพราะมีอัตราสวน
หนี้สินตอทุน (D/E Ratio) ที่ดีขึ้นซ่ึงเปนชวยเพิ่มความสามารถในการกูยืมเงิน
จากธนาคารพาณิชยในอนาคตได 

(ค) เพื่อใหบริษัทฯ มีความยืดหยุนทางการเงินในการดําเนินโครงการใน
อนาคต  

(ง) เพื่อสํารองไวใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ      
4) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุน
และการดําเนินการตามแผนการใชเงินหรือโครงการ 
     หากบริษัทฯ สามารถออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้ไดทั้ง
จํานวน จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินของบริษัทฯ อันสงผลให
บริษัทฯ สามารถนําเงินดังกลาวมาลงในธุรกิจโรงแรม ซ่ึงเปนการขยายการ
ลงทุนของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจใหมและเปนธุรกิจที่มีสินทรัพยถาวร เพื่อสราง
รายไดที่ม่ันคงและแนนอนสําหรับบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้งการลงทุนดังกลาว
ถือเปนการเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดเพิ่มเติมใหแกบริษัทฯ และยังชวยใน
การดําเนินโครงการตอไปตามแผนธุรกิจได 
5) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่ไมสามารถเสนอขายหุน
เพิ่มทุนไดทั้งจํานวน และ/หรือ ผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ไดออกและเสนอขายอยางครบจํานวน 
     ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการ
ถือหุน (Rights Offering) ครบทั้งจํานวนได บริษัทฯ จะนําเงินทุนตามจํานวน
เทาที่ไดรับจากการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้ไปขยายธุรกิจ
ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามสัดสวนเงินเพิ่มทุนที่ไดรับในคร้ังนี้ โดยบริษัทฯ 
จะพิจารณาการลงทุนนั้นๆ ตามความเหมาะสมตอไป สําหรับในกรณีที่ผูถือหุน
มีการจองซ้ือหุนเพิ่มทุนไมครบทั้งจํานวนและ/หรือบริษัทฯ ไมสามารถหา
เงินทุนจากแหลงเงินทุนดังกลาวไดตามการคาดการณ บริษัทฯ จะใชแหลง
เงินทุนสําหรับการลงทุนสวนที่เหลือ จากการกูยืมจากสถาบันการเงินหรือจาก
นักลงทุนที่มีความเหมาะสม และ/หรือกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ โดยใน
ปจจุบัน อัตราสวนหนี้ สินตอทุนของบริษัทฯ เทากับ 0.02 เทา จึงยังคงมี
ความสามารถในการกูยืมคอนขางมาก 
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คํารับรองของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับการเพ่ิมทุน 

: ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมปฏิบั ติหนาที่ ให เปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกับการ
เพิ่มทุน โดยกระทําการ หรือละเวนการกระทําการใดอันเปนการไมปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวและกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท บริษัทสามารถเรียกคา
สินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได แตหากบริษัทไมเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนดังกลาว ผูถือหุนซ่ึงถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดจะแจงใหบริษัทดําเนินการเรียกรองได และหากบริษัท
ไมดําเนินการตามที่ผูถือหุนแจง ผูถือหุนนั้นๆ สามารถฟองเรียกรองคาเสียหาย
จากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัท ไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หาก
การกระทําการหรือละเวนกระทําการใดของกรรมการ อันเปนการไมปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน
ของบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนนั้นเปนเหตุใหกรรมการรับผิดชอบใน
การสงคืนประโยชนดังกลาวแกบริษัทได หรือผูถือหุนซ่ึงถือหุนและมีสิทธิออก
เสียงรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
จะแจงใหบริษัทดําเนินการดังกลาวได ซ่ึงหากบริษัทไมดําเนินการตามที่ผูถือ
หุนแจงภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง ผูถือหุนดังกลาวสามารถใชสิทธิ
ฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดตามมาตรา 89/18 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) 
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สวนท่ี  2 
ขอมูลเบ้ืองตนของบริษัท 

 

ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปจจุบัน 
 

กลุมบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจส่ือเปนธุรกิจหลัก โดยในสวนบริษัท นิวส 
เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการจําหนาย ติดต้ัง และพัฒนาระบบสารสนเทศในดานของซอฟตแวร 
ประกอบธุรกิจใหคําปรึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) ทั้งการวางระบบเครือขาย 
(Network) การจัดหาอุปกรณ (Hardware) และพัฒนาโปรแกรม (Software Development) ตามความตองการของลูกคา โดย
มีลูกคาหลัก คือ องคกรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ  ซ่ึงบริษัทฯ มีมาตรฐานการในการใหบริการลูกคาสอดคลองกับระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อเปนการสรางความเช่ือม่ันในผลิตภัณฑและความไววางใจในการใหบริการของ
บริษัทฯ เราจึงมีความมุงม่ันในการใหบริการตางๆ ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีบริการสงมอบงานท่ีตรงเวลาเพื่อสรางความพึง
พอใจอยางสูงสุดใหกับลูกคา โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้ง บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ มีความเช่ียวชาญ มี
ความรู ความสามารถ เพื่อสรางผลงานที่ดีเย่ียมใหกับลูกคา ตอมาบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญของการเติบโตของธุรกิจส่ือ 
แมวาในป 2562 บริษัทฯ ไดยุติการดําเนินการในสวนธุรกิจโทรทัศนก็ตาม แตบริษัทฯ ไดวางเปาหมายในการวางกลยุทธในการ
เปนผูนําการเปน content provider บนพื้นฐานของผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีและความเปนมืออาชีพของส่ือมวลชนในกลุมส่ือ
ออนไลน รวมถึงการแสวงหาธุรกิจใหม เพื่อสงเสริมความม่ันคงและเสถียรภาพอยางย่ังยืนของบริษัทฯ ซ่ึงอยูระหวางการศึกษา
ความเปนไปไดและความเหมาะสมในการเขาลงทุน นอกจากนี้บริษัทฯ อยูระหวางการพิจารณาปรับโครงสรางธุรกิจเพื่อลด
ตนทุนในการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกิจการที่มีการยุติการดําเนินการ 

 

ปจจุบัน บริษัทฯ ไดมีทุนจดทะเบียน 160,872,208,595 บาท ทุนชําระแลวเปน 67,887,512,226 บาท และได
ขยายธุรกิจ โดยการลงทุนในบริษัทยอย ดังนี้ 

 

 1. บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด “SYNC” (บริษัทฯ ถือหุน 99.99%) ทุนจดทะเบียน 21 ลานบาท เดิม
ประกอบธุรกิจเก่ียวกับดานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา อยางครบวงจร โดย
ปจจุบันไดยุติการดําเนินการแลว 
 

 2. บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด “ESI” (บริษัทฯ ถือหุน 99.92%) ทุนจด
ทะเบียน 40.625 ลานบาท ประกอบธุรกิจ นําเขาและจําหนายเคร่ืองมือวิเคราะหและอุปกรณตรวจวัดดานความปลอดภัย อาชี
วอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม และส่ิงแวดลอม และธุรกิจออกแบบและจัดสรางระบบเฝาระวังและตรวจวัดคุณภาพมลพิษใน
อากาศทั้งในรูปแบบสถานีถาวร ก่ึงถาวร และแบบเคล่ือนที่  
 

 3. บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด “Spring news” (บริษัทฯ ถือหุน 99.99%) ทุนจดทะเบียน 2,000 
ลานบาท ดําเนินธุรกิจ จัดหา และผลิตรายการโทรทัศน โดยนับต้ังแต บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด ไดยุติการใหบริการส่ือ
โทรทัศน ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด จึงมีจุดมุงหมายในการเปนผูนํา content provider เพื่อ
ใหบริการผานส่ือออนไลน ผานชองทางในการนําเสนอเนื้อหารายการที่มีความแข็งแกรง 

 

 4. บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด (บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด (บริษัทยอย) ถือหุน 99.99%) 
ทุนจดทะเบียน 250 ลานบาท เดิมดําเนินธุรกิจส่ือโทรทัศน โดยไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการในระบบดิจิตอล 
จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.)  ในช่ือ 
สถานีโทรทัศนสปริงนิวส ชอง 19 แตเนื่องดวยสภาวะเศรษฐกิจ การแขงขันของธุรกิจส่ือที่มีความรุนแรง รวมถึงการเปล่ียนแปลง
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เทคโนโลยีอยางฉับพลัน ทําใหธุรกิจส่ือโทรทัศนของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก จนกระทั่งบริษัทฯ ไดตัดสินใจแจงคืน
ใบอนุญาตฯ เม่ือประมาณเดือนเมษายน 2562 และไดยุติการใหบริการในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 
 

 5. บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด “RMRJ” (บริษัทฯ ถือหุน 93.17%) ทุนจดทะเบียน 41 ลานบาท ดําเนินงาน
ดานผลิตรายการโทรทัศน และบริหารส่ือโฆษณา โดยแพรภาพในสถานีโทรทัศนฟรีทีวี และสถานีโทรทัศนสปริงนิวส ทั้งนี้ 
ปจจุบัน บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด ไดหยุดประกอบกิจการ 
 

 6. บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด “NNM” (บริษัทฯ ถือหุน 99.99%) ทุนจดทะเบียน 160 ลานบาท 
รับจางบริหารและดําเนินงานผลิตส่ือหลากหลายชนิดผานเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจรองรับการขยายตัวของ
ส่ือใหมที่จะเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของคนยุคใหม  
 

 7.  บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด “GNET” (บริษัทฯ  ถือหุน 99.99%) ทุนจดทะเบียน 19 ลานบาท   
ดําเนินงานศูนยบริการขอมูลลูกคา และส่ือออนไลนผานชองทางอินเตอรเน็ตตาง ๆ   

 8. บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด “TSKM” (บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทยอย) 
ถือหุน 99.99%) ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท ดําเนินธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ และจัดงานสัมมนาและอบรมดานวิชาการโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงดานธุรกิจ โดยในชวงป 2562 ที่ผานมา ไดรับช่ือเสียงและความนาเช่ือถือในการจัดสัมมนาดานเศรษฐกิจ รวมถึงการเปน
พันธมิตรดานขาวสารเศรษฐกิจ อันทําใหการนําเสนอขาวเศรษฐกิจเปนขอมูลเชิงลึกและมาจากแหลงขอมูลจริง 

 

ลักษณะธุรกิจหลัก  
 

 บริษัทฯ  ประกอบธุรกิจหลักในดานเปนผูใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงสรางธุรกิจ 
แบงเปน 3 สวนงานหลักดังนี ้
 1. กลุมธุรกิจสื่อ ประกอบดวย  
          1.1 บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตเนื้อหา (Content) ผานชองทางส่ือใหม 
เชน เว็บไซต, ส่ือออนไลน และส่ือผานโทรศัพทมือถือ เปนตน 
        

   1.2 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด ไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการในระบบดิจิตอล 
จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ซ่ึงปจจุบันบริษัท สปริงนิวส                    
เทเลวิช่ัน จํากัด ไดคืนใบอนุญาตฯ และยุติการดําเนินธุรกิจใหบริการผานส่ือโทรทัศน 
  1.3 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด เดิมดําเนินงานดานผลิตรายการโทรทัศน และบริหารส่ือโฆษณา โดย
ปจจุบันไดยุติการดําเนินงานแลว 
  1.4 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด เดิมดําเนินงานสถานีวิทยุ "สปริงเรดิโอ" และและการรับ
ดําเนินการดานส่ือประชาสัมพันธใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยปจจุบันไดยุติการดําเนินการแลว 
  1.5 บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ใหบริการ call center และดําเนินงาน SMS ขาวสาร และขอมูลตางๆ 
ทางโทรศัพทมือถือ รวมถึงการบริหารส่ือออนไลน 
  1.6 บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ดําเนินธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ และจัดงานสัมนาและอบรมดาน
วิชาการโดยเฉพาะอยางย่ิงดานธุรกิจ การเงิน และการลงทุน 
 

 2. กลุมธุรกิจคอมพิวเตอร ไดแก บริษัทฯ และบริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด ประกอบดวย 
  บริษัทฯ ไดมีการจัดหาโซลูช่ันที่เก่ียวของกับนวัตกรรมเขามาเพื่อปรับเปล่ียน หรือตอยอดสินคาทางดาน
นวัตกรรมตางๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการในเร่ืองความทันสมัย และแปลกใหมใหกับลูกคา รวมถึงเพื่อนํา
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เทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยในการบริการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือการนําเสนอตางๆ มีความรวดเร็ว ชัดเจน ประหยัด 
และดึงดูดใจมากขึ้น รวมถึงชวยเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑหรือบริการของลูกคาได 
  

 3. กลุมจําหนายและใหบริการเคร่ืองมือและอุปกรณตรวจสอบชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ไดแก บริษัท 
เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด โดยนําเขาและจําหนายเคร่ืองมือวิเคราะหและอุปกรณตรวจวัดดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม และส่ิงแวดลอม ออกแบบและจัดสรางระบบเฝาระวังและตรวจวัดคุณภาพ
มลพิษในอากาศทั้งในรูปแบบสถานีถาวร ก่ึงถาวร และแบบเคล่ือนที่ เคร่ืองมือตรวจวัดทางอุตสาหกรรมเพื่อการควบคุม
คุณภาพวัสดุหรือช้ินงานของผลิตภัณฑ เชน เคร่ืองทดสอบแรงดึง เคร่ืองทดสอบการกัดกรอน เคร่ืองทดสอบความหนืดของยาง 
ฯลฯ 
 

โครงสรางสวนของผูถือหุน และ ประวัติการเพ่ิมทุนในระยะ 3 ปท่ีผานมา 
 

 โครงสรางสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 ประกอบดวย  
 ทุนจดทะเบียน (หุนสามัญ 200,317,937,992 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) 200,317.94 ลานบาท
 ทุนชําระแลว (หุนสามัญ 67,887,512,226 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1.00 บาท)  67,887.51 ลานบาท 
 สวนตํ่ามูลคาหุนสามัญ  (62,784.55) ล า น บ า ท
 ทุนสํารองตามกฎหมาย 2.79 ลานบาท 
 ขาดทุนสะสม  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563   (3,959.57) ลานบาท 
 รวมสวนของผูถือหุน 359.39 ลานบาท 
 

ประวัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา  
 ป 2560  - บริษัทฯ ไดมีการลดทุนจดทะเบียน เปน 42,540,504,235  บาท แบงออกเปน 8,508,100,847  หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท            
  - บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท 
  - บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เปน 281,961,297,580  บาท แบงออกเปน 281,961,297,580  

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท            
 ป 2561 - บริษัทฯ ไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนเปน 132,430,426,881 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญที่ยังมิได

จําหนายจํานวน 149,530,870,699 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
  - บริษัทฯ  ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน  200,317,937,992 บาท  แบงออกเปน 

200,317,937,992 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 ป 2563 - บริษัทฯ ไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนเปน 130,807,738,896 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญที่ยังมิได

จําหนายจํานวน 69,510,199,096 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 

ขอมูลของผูบริหารและผูถือหุนรายใหญ 
 - คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ  จํานวน  8 ทาน (ขอมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)  

1. นายโกศล  โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายวิโรจน  วชิรเดชกุล รองประธานกรรมการ 
3. นายประพัฒน ยอขันธ ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการ 
4. นายภราดร พุมโพธิ์ทอง กรรมการ 
5. นายพิพัทธ  ชนะสงคราม กรรมการ 
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6. นายพินิจ  วุฒิพันธุ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
7. พลอากาศโทชาติชาย   รอดบุญพา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
8. นายปฏิมา จีระแพทย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

  

 - ผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก (ขอมูล record date ลาสุด ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563)  
รายช่ือ จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน 

1.  นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ 15,476,913,911 22.80 
2.  นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช 6,180,000,000 9.10 
3.  น.ส.กัญจนารัศม วงศพันธุ 6,000,000,069 8.84 
4.  น.ส.ก่ิงการะเกด ช่ืนฤทัยในธรรม 3,700,000,000 5.45 
5.  นาง มะลิวัลย วงศชินศรี 2,800,000,000 4.12 
6.  กองทุน ประกันวินาศภัย 1,570,000,000 2.31 
7.  นาย สมบัติ พานิชชีวะ 1,412,043,300 2.08 
8.  นาย ชัยรัตน โกวิทมงคล 1,400,000,000 2.06 
9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 1,071,269,220 1.58 
10. นาย มงคล อุนจิตติกุล 1,044,000,000 1.54 

 
 

ขอมูลของบริษัทยอยและบริษัทในเครือ  
 ขอมูลของบริษัทยอยเปน (ขอมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว รอยละที่บริษัทถือหุน 
1. บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด   ตัวแทนจําหนายอุปกรณ

คอมพิวเตอรและโปรแกรม 
21 ลานบาท 99.99 

2. บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ใหบริการดานการผลิตรายการ
โทรทัศน 

2,000 ลานบาท 99.99 
 

3. บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน  
    อินทิเกรเตอร จํากัด  

ใหบริการดานส่ิงแวดลอมและ 
ชีวอนามัย  

40.625 ลาน
บาท 

95.00 

4. บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด  
    (เปนการถือหุนโดยออมผานบริษัท     
    ยอยของบริษัท) 

ใหบริการดานสถานีโทรทัศน 250 ลานบาท 99.99 

5. บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด   ขาว และผลิตรายการโทรทัศน 41 ลานบาท 93.17 
6. บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด ใหบริการสถานี

วิทยุกระจายเสียง 
160 ลานบาท 99.99 

7. บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ศูนยบริการขอมูลลูกคา และส่ือ
ออนไลนผานชองทาง
อินเทอรเน็ตตาง ๆ  

19 ลานบาท 99.99 

8. บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด    
   (เปนการถือหุนโดยออมผานบริษัท     
    ยอยของบริษัท) 

ส่ือส่ิงพิมพ และส่ือออนไลนผาน
ชองทางอินเตอรเน็ตตาง ๆ  

5  ลานบาท  99.99 
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ประวัติการจายเงินปนผลยอนหลัง 3 ป 
 บริษัทไมมีการจายเงินปนผลในชวง 3 ปที่ผานมา 
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สวนท่ี 3 
ขอมูลทางการเงินเปรียบเทียบยอนหลัง  3  ป 

 

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงิน   เปรียบเทียบ 3 ป และสําหรับป 2563 ส้ินสุด 31 มีนาคม 2563 
            หนวย : ลานบาท 

งบแสดงฐานะทาง
การเงิน 

งบการเงินรวม (ลานบาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (ลานบาท) 

สําหรับงวดป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
สําหรับงวด 

3 เดือน 
สําหรับงวดป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สําหรับงวด 
3 เดือน 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2563 
2560 2561 2562 

31 มีนาคม 
2563 

สินทรัพย 
สินทรัพย
หมุนเวียน 

    
  

เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด 24.40 29.37 185.07 87.14 5.81 2.00 24.12 19.84 

เงินลงทุนช่ัวคราว 0.00 - 98.99 - - - - -
เงินฝากธนาคารท่ี
ติดภาระค้ําประกนั 234.97  - - - - - - 

ลูกหน้ีการคาและ
ลูกหน้ีอื่น-สุทธิ 258.42 154.93 122.53 117.71 106.97 21.87 22.85 28.02 

มูลคางานบริการท่ี
ยังไมเรียกเก็บจาก
ลูกคา 

0.31 0.29 - - 0.31 0.29 - - 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน
แกกิจการท่ี
เกี่ยวของกัน 

- - - - 303.38 121.90 141.40 148.40 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน
แกกิจการและ
บุคคลอืน่ 

- - - - - - - - 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน
แกพนักงาน 0.32 - 0.39 0.18 0.28 0.16 0.38 0.17 

สินคาคงเหลือ 6.32 3.56 2.52 1.90 - - - -
สินทรัพยภาษีเงินได
ของงวดปจจุบัน 8.29  16.07 10.89 1.18 0.29 0.79 1.70 0.06 

สินทรัพยทาง
การเงินหมุนเวยีน
อื่น 

- - - 162.56 - - - - 

สินทรัพยไม
หมุนเวียนท่ีถอืไว
เพ่ือขาย 

- 4.51 25.15 - - 4.51 - - 

ลูกหน้ีสํานักงาน 
กสทช. - - 2.21 2.21 - - - - 

สินทรัพยหมุนเวยีน
อื่น - 235.14 - - - - - - 

รวมสินทรัพย
หมุนเวียน 

533.03 443.58 447.75 372.88 417.05 151.52 190.45 196.89 

สินทรัพยไม
หมุนเวียน         

เงินฝากธนาคารท่ี
ติดภาระค้ําประกนั 251.78 13.43 10.52 10.58 2.67 1.45 1.45 1.43 

เงินลงทุนในบรษิัท - - - - 55.29 24.65 775.21 193.36
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งบแสดงฐานะทาง
การเงิน 

งบการเงินรวม (ลานบาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (ลานบาท) 

สําหรับงวดป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
สําหรับงวด 

3 เดือน 
สําหรับงวดป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สําหรับงวด 
3 เดือน 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2563 
2560 2561 2562 

31 มีนาคม 
2563 

ยอย 
เงินลงทุนในการ
รวมคา - - - - - - - - 

เงินลงทุนระยะยาว 214.64 153.89 68.85 - 214.64 153.89 68.85 -
สินทรัพยเพ่ือใหเชา 0.17  - - - - 0.00 - -
อสังหาริมทรัพยเพ่ือ
การลงทุน 5.29 - 11.42 11.42 5.29 - 11.42 11.42 

อุปกรณ 208.86 168.33 9.54 6.12 2.08 3.11 2.35 2.24
สินทรัพยไมมีตัวตน 125.01 145.37 134.14 112.95 0.06 0.02 0.00 -
ใบอนุญาตใหใช
คล่ืนความถี่เพ่ือให
บริการโทรทัศน 

- 198.00 - - - - - - 

สินทรัพยภาษีเงินได
รอการตดับญัชี 0.36 -  - - - - - - 

สินทรัพยสิทธิการใช - - - 9.28 - - - -
สินทรัพยทาง
การเงินไม
หมุนเวียนอื่น 

- - - 68.85 - - - 68.85 

สินทรัพยไม
หมุนเวียนอื่น 40.51 12.81 23.84 59.70 4.79 5.55 5.08 48.76 

รวมสินทรัพยไม
หมุนเวียน 

846.62 691.83      258.31 278.90 284.43 188.67 864.36 331.71 

รวมสินทรัพย 1,379.65 1,135.41 706.06 651.78 701.88 340.20 1,054.80 528.60 

หน้ีสิน 
หน้ีสินหมุนเวียน 

        

เงินเบิกเกินบัญชี 2.21 - - - - - - -
เจาหน้ีแฟคตอริ่ง - - - - - - - -
เจาหน้ีการคาและ
เจาหน้ีหมุนเวียนอื่น 277.28 260.67 118.14 85.75 65.08 87.02 22.37 20.23 

สวนของเจาหน้ีคา
ใบอนุญาตใหใช
คล่ืนความถี่เพ่ือให
บริการโทรทัศนท่ีถึง
กําหนดชําระในหน่ึง
ป 

205.40 216.18 - - - - - - 

หน้ีสินตามสัญญา
เชาการเงินท่ีถึง
กําหนดชําระภายใน
หน่ึงป 

1.23 0.72 0.70 3.80 0.13 - - 2.06 

เงินกูยืมระยะส้ัน
จากบคุคลท่ี
เกี่ยวของกัน 

13.47  79.96 - - - - 563.70 99.37 

เงินกูยืมระยะส้ัน
จากกิจการอื่น 204.74 157.28 - - - - - - 

เงินกูยืมระยะส้ัน
จากบคุคลอื่น 1.30 80.00 - 0.52 - 48.98 - - 
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งบแสดงฐานะทาง
การเงิน 

งบการเงินรวม (ลานบาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (ลานบาท) 

สําหรับงวดป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
สําหรับงวด 

3 เดือน 
สําหรับงวดป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สําหรับงวด 
3 เดือน 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2563 
2560 2561 2562 

31 มีนาคม 
2563 

ภาษีเงินไดคางจาย 2.02 1.73 0.21 0.74 - - - -
ประมาณการหน้ีสิน
ระยะส้ัน 3.12 1.89 2.07 2.33 3.12 1.89 - - 

ประมาณการหน้ีสิน
ในการรวมคา - - - - - - - - 

เจาหน้ีจากหุนเพ่ิม
ทุน 163.00 154.00 - - 163.00 154.00 - - 

รวมหน้ีสิน
หมุนเวียน 

873.75 952.43 121.12 93.14 231.33 291.90 586.07 121.66 

หน้ีสินไม
หมุนเวียน 

        

เจาหน้ีคา
ใบอนุญาตใหใช
คล่ืนความถี่เพ่ือให
บริการโทรทัศน 

216.18 -             - - - - - - 

หน้ีสินตามสัญญา
เชาการเงิน 1.87 2.26 1.28 6.53 - - - 3.69 

ประมาณการหน้ีสิน
ไมหมุนเวียนสําหรบั
ผลประโยชน
พนักงาน 

17.78 14.66 15.17 14.34 5.72 6.47 8.41 7.86 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอ
ตัดบัญชี 0.59 0.54 0.52 0.52 - - - - 

รวมหน้ีสินไม
หมุนเวียน 

236.42 17.46 16.97 21.39 5.72 6.47 8.41 11.55 

รวมหน้ีสิน 1,110.17 969.89 138.09 114.53 237.04 298.36 594.48 133.21 

สวนของผูถือหุน     
ทุนจดทะเบียน 281,961.30 200,317.94 200,317.94 200,317.94 281,961.30 200,317.94 200,317.94 200,317.94
ทุนท่ีออกและชําระ
แลว 67,886.86 67,887.51 67,887.51 67,887.51  67,886.86 67,887.51 67,887.51 67,887.51 

สวนต่าํกวามูลคา
หุนสามัญ (62,783.93) (62,784.55) (62,784.55) (62,784.55) (62,783.93) (62,784.55) (62,784.55) (62,784.55) 

เงินรับลวงหนาคา
หุน - - - - - - - - 

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 

กําไร (ขาดทุน) 
สะสม (3,983.90) (4,247.70) (3,746.98) (3,777.68) (3,812.62) (4,398.17) (3,894.63) (3,959.57) 

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถอื
หุน 

(838.20) (682.96) (790.81) (790.81) (828.27) (665.74) (750.79) (750.79) 

สวนไดเสียท่ีไมมี
อํานาจควบคุม (14.14) (9.57) - - - - - - 

รวมสวนของผูถือ
หุน 

269.48 165.52 567.96 537.25 464.84 41.83 460.32 395.39 

รวมหน้ีสินและ
สวนของผูถือหุน 

1,379.65 1,135.41 706.05 651.78 701.88 340.20 1,054.80 528.60 
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ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด  เปรียบเทียบ 3 ป และสําหรับป 2563 ส้ินสุด 31 มีนาคม 2563 

หนวย : ลานบาท                            

งบกําไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม (ลานบาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (ลานบาท) 

สําหรับงวดป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
สําหรับงวด 

3 เดือน 
สําหรับงวดป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สําหรับงวด 
3 เดือน 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2563 
2560 2561 2562 

31 มีนาคม 
2563 

รายได     
รายไดจากการ
ขายและการ
ใหบรกิาร 

374.49  569.63 386.97 48.29 1.14 4.78 1.13 - 

รายไดจากการ
ใหเชาทรัพยสิน - - - - 0.51 0.19 - - 

รวมรายได 374.49 569.63 386.97 48.29 1.65 4.97 1.13 - 
ตนทุนขายและ
ตนทุนการ
ใหบรกิาร 

(539.41) (474.90) (292.34) 44.29 (0.54) (3.48) (1.05) - 

ตนทุนจากการ
ใหเชาทรัพยสิน (0.12) - - - (0.12) - - - 

รวมตนทุน (539.52) (474.90) (292.34) 44.29 (0.66) (3.48) (1.05) - 
กําไร (ขาดทุน) 
ข้ันตน 

(165.03) 94.73 94.63 4.00 0.99 1.49 0.08 - 

ดอกเบี้ยรบั 10.97 1.62 1.82 1.48 77.17 82.40 67.23 2.05
โอนกลับขาดทุน
จากการดอยคา
ใบอนุญาตใหใช
คล่ืนความถี่
เพ่ือใหบรกิาร
โทรทัศน 

- - - - - - - - 

รายไดอื่น 24.89 13.17 49.61 12.74 4.75 4.20 18.15 1.15
คาใชจายในการ
ขายและบริการ (71.70) (60.21) (35,09) (3.28) (1.95) (1.95) (2.92) - 

คาใชจายในการ
บริหาร (220.09) (198.59) (196.95) (35.17) (50.31) (54.19) (57.44) (18.39) 

(หน้ีสงสัยจะ
สูญและหน้ีสูญ) 
รายการโอน
กลับ 

(1.84) (13.05) (8.60) - (113.21) (260.15) 525.60 (6.18) 

ขาดทุนจากการ
ดอยคา
สินทรัพย 

 (0.49) (68.13) (2.72) - - - - 

ขาดทุนจากการ
ดอยคาเงิน
ลงทุน 

- - - - (40.70) (110.65) (19.44) (42.21) 

ขาดทุนจากการ
ดอยคาคาความ
นิยม 

- - - - - - - - 

ขาดทุนจากการ
ดอยคา - - - - - - - - 
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งบกําไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม (ลานบาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (ลานบาท) 

สําหรับงวดป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
สําหรับงวด 

3 เดือน 
สําหรับงวดป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สําหรับงวด 
3 เดือน 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2563 
2560 2561 2562 

31 มีนาคม 
2563 

ใบอนุญาตใหใช
คล่ืนความถี่
เพ่ือใหบรกิาร
โทรทัศน 
ขาดทุนจากการ
ดอยคาเงิน
ลงทุนระยะยาว 

- (223.27) - - - (223.27) - - 

ตนทุนทาง
การเงิน (147.59) (27.10) (29.10) (0.25) (86.59) (23.67) (27.04) (1.32) 

สวนแบงกําไร 
(ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในการ
รวมคา 

- - - - - - - - 

กําไร (ขาดทุน) 
กอน 
(คาใชจาย) 
รายไดภาษีเงิน
ได 

(570.39) (4413.19) (191.82) (23.20) (209.86) (585.77) 504.23 (64.90) 

(คาใชจาย) 
รายไดภาษีเงิน
ได 

(2.36) (1.74) (0.23) (0.61) - - - - 

กําไร (ขาดทุน) 
สําหรับปจาก
การดําเนินงาน
ท่ียกเลิก 

- 141.27 685.10 - - - - - 

กําไร (ขาดทุน) 
สําหรับป 

(572.75) (273.66) 493.05 (23.81) (209.86) (585.77) 504.23 (64.90) 

 

   

งบกระแสเงิน
สด 

งบการเงินรวม (ลานบาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (ลานบาท) 

สําหรับงวดป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
สําหรับงวด

3 เดือน 
สําหรับงวดป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สําหรับงวด 
3 เดือน 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2563 
2560 2561 2562 

31 มีนาคม 
2563 

กระแสเงินสด    
เงินสดสุทธิ
ไดมา (ใชไป) 
จากกิจกรรม
ดําเนินงาน 

(330.85) (17.27) (140.78) (18.50) (27.76) (45.68) (75.39) (16.47) 

เงินสดสุทธิ
ไดมา (ใชไป) 
จากกิจกรรม
ลงทุน 

(2.25) (4.64) 869.88 (78.83) (319.37) 58.70 (179.02) 32.82 

เงินสดสุทธิ
ไดมา (ใชไป) 
จากกิจกรรม
จัดหาเงิน 

70.09 26.88 (573.40) (0.60) 119.52 (16.83) (276.52) (20.62) 

เงินสดและ (263.01) 4.97 155.70 (97.93) (227.61) (3.81) 22.12 (4.28) 
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งบกระแสเงิน งบการเงินรวม (ลานบาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (ลานบาท) 
รายการ
เทียบเทาเงิน
สดเพิ่มข้ึน 
(ลดลง) สุทธ ิ
เงินสดและ
รายการ
เทียบเทาเงิน
สดตนงวด 

287.41 24.40 29.37 185.07 233.43 5.81 2.00 24.12 

เงินสดและ
รายการ
เทียบเทาเงิน
สดปลายงวด 

24.40 29.37 185.07 87.14 5.81 2.00 24.12 19.84 

 



 

 

 

 

เอกสารแบบจองซ้ือ 

  



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

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 9,698,216,032 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาทใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 7 หุนสามัญเดิมได 1 หุนสามัญใหม ในราคาขายหุนละ 0.01 บาท   
Offering to existing shareholders amount 157,300,566,675 shares with par value Baht 1.00 per share at the ratio of 1 existing share to 5 new  shares at the offering price of Baht 0.013 per share  

                                                                                                                                                                  

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

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

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

จํานวนหุนท่ีจองซ้ือ 
Number of share subscribed 

จํานวนเงินท่ีชําระ (บาท) 
Amount paid (Baht) 

จํานวนเงินท่ีชําระ (ตัวอักษร) 
Amount paid (in word) 

จองซ้ือตามสิทธท้ัิงจํานวน/Subscription for full entitlement    

จองซ้ือนอยกวาสิทธ/ิSubscription less than entitlement    

จองซ้ือมากกวาสิทธ/ิSubscription for more than entitlement 

(เฉพาะสวนที่เกินสิทธิ)/(for excess portion only) 

   

รวม / Total    

พรอมกันนี้ ขาพเจาขอสงเงินคาจองซื้อหุนสามัญดงักลาวโดย/I herewith submit my payment for the said shares by  
 เงินโอนเขาบัญชี          เช็คบุคคล/Personal  Cheque          แคชเชียรเช็ค / Cashier Cheque        ตั๋วแลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange   

     ส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหุนบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)” / payable to “Subscription for share of News Network Corporation Public Company Liimited’ 

     เลขท่ีเช็ค / Cheque No..............................................วันท่ี / Dated............................................ธนาคาร / Bank.................................................................สาขา / Branch................................................................. 
หากขาพเจา ไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปน้ี (ผูจองซือ้หุนโปรดกากบาทในชองที่เลือก)
If the shares are allotted to me, I hereby agree to have one of the following executed: ( Please mark “x” in front of your choice) 

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

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

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

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

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

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

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง).............................................................................................................................................................................................................. 
News Network Corporation Public Company Limited received money from (Name of subscriber) 
เพ่ือจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) / For a subscription of common shares of News Network Corporation Public Company Limited. 

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

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

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

้ ่



BROKER
ผูฝากเลขที ่

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผูฝากเลขท่ี

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 

002 บริษัท หลักทรัพย ทิสโก จํากัด  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

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

033 บริษัท หลักทรัพย ฟนันซา จํากัด  
FINANSA SECURITIES LIMITED 

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

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

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

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

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

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

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

050 บริษัท หลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด 
ASL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

015 บริษัท หลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

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

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

019 บริษัท หลักทรัพย หยวนตา จํากัด 
YUANTA SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

022 บริษัท หลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัท หลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัท หลักทรัพย ไทยพาณิชย จาํกัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

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

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

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

248 บริษัท หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

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

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

SUB BROKER

236 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษัท หลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด 
TSFC SECURITIES LIMITED 

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

245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN

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

329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LOMITED 

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

337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMIITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

340 ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส  
JPMORGAN CHASE BANK  

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 

หนังสือมอบอํานาจ 

  



 

 

หนังสือมอบอํานาจ 

สําหรับการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 

       เขียนที่......................................... 
                    วันที่............................................ 

     

 ขาพเจา...............................................................................................................................(“ผูมอบอาํนาจ”)  

สัญชาติ......................เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง..................................................................................... 
อยูบานเลขที่............................ถนน.................................................... ตําบล/แขวง ...........................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย.............................................. 
เปนผูถือหุนสามัญของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 
มิถุนายน 2560 จํานวน............................หุน มีสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน......................................หุน 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ นสามัญเพิ่มทุนซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท 

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหนาย/นาง/นางสาว.......................................................................................(“ผูรับมอบอาํนาจ”) 

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง....................................................................................................................... 
อยูบานเลขที่............................ถนน.................................................... ตําบล/แขวง ...........................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย..............................................  
เปนผูรับมอบอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายของขาพเจา ในการจองซ้ือหุนสามัญจํานวน..............................................หุน 

แทนหรือในนามขาพเจา ตลอดจนการลงนาม ทําการแกไขหรือเพิ่มเติมขอความใด ๆ  ในใบจองซ้ือหุนเพิ่มทุนของบริษัท
และชําระเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมถึงการกระทําอื่นใดอันจําเปนเพื่อใหการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาวลุลวงจนเสร็จการ หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้มีผลบังคับใชตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน การกระทําใด ๆ ที่ผูรับ
มอบอํานาจไดกระทําลงภายใตหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้จะมีผลผูกพันขาพเจาเสมือนหนึ่งวาขาพเจากระทําการดังกลาว
ดวยตนเอง 

                ลงช่ือ..................................................ผูมอบอํานาจ 

           (...............................................) 

 

                 ลงช่ือ.................................................ผูรับมอบอาํนาจ 

           (...............................................) 

 
หมายเหตุ: โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูรับมอบอํานาจและ
สําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
 

อากรแสตมป 
 30 บาท 
Baht 30  

Stamp duty 



 

 

 

FATCA Form 

  



 

 

                                      แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

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

 

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

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

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

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

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

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  

 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้ 

ทัง้นี้ขา้พเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รบัได้ทราบและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์

เปลี่ยนแปลงอนัท าให้ขอ้มูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บรษิัท ศูนย์รบัฝากฯมกีารร้องขอเอกสาร/ขอ้มูล/ค ายนิยอม

เพิม่เตมิ ลกูคา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯก าหนด 

  

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

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  



 

 
 
   
 

แผนท่ีบริษัท นิวส เน็ตเวริค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 



 


