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

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

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

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

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

รายละเอียดการจอง (โปรดระบใุห้ชดัเจน) 
จ านวนหุ้น 

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

 จองซือ้ตามสทิธทิ ัง้จ านวน    
 จองซือ้น้อยกว่าสทิธ ิ    
 จองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ(ระบุเฉพาะสว่นเกนิสทิธ)ิ     

รวม    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ธนาคาร (ถา้ม)ี 

ขา้พเจ้าขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนนี้ แต่หากขา้พเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ด้กรอกรายละเอยีดครบถ้วนและเอกสารประกอบ 
การจองซือ้ทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระคา่จองซือ้ หรอืหากเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่า่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว  
ขา้พเจา้ไดอ้่านหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ และยนิยอมผกูพนัตามวธิกีารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุและทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าอกีดว้ย 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง และผูจ้องซ้ือควรอ่านหนังสือข้อสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 

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

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

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

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

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

 


