
 
 

 

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 

เรื่อง การเข้าซ้ือหุ้นสามัญในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จ ากัด การเข้าท าสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) การออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการเรียกประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

2.  สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนช่ัน 
อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

3.  แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 2/2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องส าคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้นสามัญในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จ ากัด 
(“GW”) ซ่ึงเป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย ประกอบธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เชิง
พาณิชย์บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจ านวน 5 สถานี และบริหารพื้นที่ขายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ 
จ านวน 3 แห่ง ที่มุ่งเน้นการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพื่อน าเสนอแบรนด์ของร้านค้าต่อผู้บริโภค และเป็นช่องทางการ
ซ้ือขายสินค้าที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการสัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือ อันมี
แนวโน้มเติบโตขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นจ านวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน GW จากผู้ถือหุ้นเดิมของ GW ทั้งหมดจ านวน 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัท 
วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) (“VGI”) (2) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ (3) Sliver Reward Holdings Limited (รวม

เรียกว่า “กลุ่มผู้ขาย”) ในราคาซ้ือขายจ านวนไม่เกิน 110 ล้านบาท (“ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW”) 

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิง
พาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) 
จ านวนไม่เกิน 31 สถานี (ซ่ึงรวมถึงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ GW ได้รับสิทธิตามที่ปรากฏในข้อ 1. 
ข้างต้น และที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน) กับ  VGI ซ่ึงเป็นผู้ได้รับสัมปทานใน
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การบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าวจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) (“BTSC”) ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ 7.5 ปี (ส้ินสุดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572) 
และคู่สัญญาอาจต่อสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา โดยคาดว่ามีมูลค่ารวมของสัญญาประมาณ 
2,665.93 ล้านบาท (“ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ”) 

รายละเอียดของธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW ตามที่ปรากฏในข้อ 1. และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ ตามที่
ปรากฏในข้อ 2. ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)) 

ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW ตามที่ปรากฏในข้อ 1. และ ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ ตามที่ปรากฏในข้อ 2. 
ข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่ เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเข้า
ท าสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 531.31 ซ่ึงค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน (โดย
อ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส้ินสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 553.23 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการ
ได้มาซ่ึงสินทรัพย์รายการอื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ดังนั้น 
ขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ จึงรวมกันเท่ากับร้อยละ 553.23 
ซ่ึงสูงกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป  

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด  (“POV”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ VGI ที่ VGI  
ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด จะเข้าซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 953,500,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) (ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้และมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3. 
และตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 
เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.651 ของจ านวนหุ้นที่ออก
และจ าหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ดังนั้น ภายหลังการเข้า

                                                           
1  POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้ท าการเสนอขายหุ้นสามัญ 

เพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (ตามนิยามในข้อ 4. ด้านล่าง) ของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ ภายใต้สมมติฐาน
ว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มท้ังจ านวน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งท่ี
ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) 
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ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว VGI และ POV จะเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ส่งผลให้ VGI เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 
และธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น  GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.60 
และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 
(NTA) ของบริษัทฯ (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 1,172.77 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการออกและเสนอขาย
หุ้น PP ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้ (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 
2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)) โดยมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)  
ของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้
สิทธิฯ ในครั้งนี้เข้ากับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2,545.64 

ในการนี้ เนื่องจากธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW ตามที่ปรากฏในข้อ 1. และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ ตามที่
ปรากฎในข้อ 2. เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป และธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น 
GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดธุรกรรมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องด าเนินการ
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท าธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป และ
ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าท าธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW และธุรกรรม
การเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ ดังกล่าว โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และ 

3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW และ
ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย
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บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด เพื่อท าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระส าหรับการเข้าท าธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW และ ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้
สิทธิฯ ในครั้งนี้ 

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 
ไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่ POV ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) 

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) 

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  
ที่ผู้ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ าตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 
3.30 บาท เป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซ่ึงเท่ากับ 3.66 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องเปิดเผย
สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน  รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุญาตจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย 

อนึ่ง การจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP  
อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาจองซ้ือหุ้นและข้อตกลงแต่ละฉบับที่บริษัทฯ จะเข้าท ากับผู้ลงทุนแต่ละ
ราย ซ่ึงรวมถึงธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้นสามัญ GW (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศ
รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน)) ไม่เป็นผลส าเร็จ บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver 
Reward Holdings Limited ซ่ึงเป็นผู้ขายหุ้นใน GW 

ในการนี้ เนื่องจากหนึ่งในผู้ลงทุน อันได้แก่ POV จะเข้าเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยจะถือหุ้น
บริษัทฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.652 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

                                                           
2   POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้ท าการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (ตามนิยามในข้อ 4. ด้านล่าง) ของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ ภายใต้สมมติฐาน
ว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มท้ังจ านวน 
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ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP  
เสร็จส้ิน ดังนั้น POV จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซ่ึงมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 
(NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงอื่นที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือน
ที่ผ่านมา อันได้แก่ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ กับ VGI (ซ่ึง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 1 (สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)) ซ่ึงมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV 
กับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 2,545.64 
ซ่ึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น ในการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องด าเนินการ
ดังนี้  

(1) เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ตามประกาศเรื่อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน  

(2) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
เสียเป็นฐานในการนับคะแนน  

(3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวและจัดส่ง
ความเห็นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด เพื่อท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระส าหรับการเข้าท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV  

อนึ่ง เนื่องจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จส้ิน ซ่ึงจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ เป็นผลให้ POV มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ซ่ึงการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์
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จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ POV รวมทั้ง
ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ POV 
แล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่า POV จะเริ่มการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ทั้งนี้ ตาม
ประกาศ ทจ. 12/2554 ก าหนดว่า ราคาเสนอซ้ือหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ ากว่าราคาสูงสุดที่ผู้ท าค าเสนอซ้ือและ
บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซ้ือ รวมทั้งบุคคลที่กระท าการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของ
บริษัทฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นค าเสนอซ้ือ กล่าวคือ ราคาเสนอซ้ือหลักทรัพย์จะไม่ต่ า
กว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ภายใต้ธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศ
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)) และส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) 

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 
บาท รวมมูลค่า 792,000,000  บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO”)   

อนึ่ง ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น RO ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงแสดงความจ านงขอจองซ้ือเกินสัดส่วน โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่า
จะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซ้ือ
หุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือ
หุ้น บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป  

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวันจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 24 และวันที่ 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน นอกจากนี้ ในกรณีที่ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เสร็จ
สมบูรณ์ตามที่ก าหนดในสัญญาจองซ้ือหุ้น บริษัทฯ จะยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO อนึ่ง ผู้ลงทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะไม่มีสิทธิ
จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในครั้งนี้  
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ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศ
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)) และส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) 

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 25,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 390,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 365,549,286 บาท โดยการ
ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ า นวน 
1,224,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 365,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,589,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

9. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ POV ซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.653 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมด ในราคาเสนอขาย 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม
ทั้งส้ิน 3,146,550,000  บาท 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 15,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่
บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.14 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมด 
ในราคาเสนอขาย 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 50,655,000  บาท 

                                                           
3  ค านวณภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจ านวน POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings Limited 
จะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97 และร้อยละ 0.95 ตามล าดับ รวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น 
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(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 15,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ 
Sliver Reward Holdings Limited คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.12 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่าย
แล้วทั้งหมด ในราคาเสนอขาย 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 49,995,000 บาท 

10. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 
240,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้น
เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท  

11. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ 
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าธุรกรรมดังต่อไปนี้ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต.  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   

(1) ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ โดยการเข้าซ้ือหุ้น GW จาก VGI เป็น
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

(2) ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ และ 

(3) ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ซ่ึงเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก ่POV เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  

12. พิจารณาอนุมัติการก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. 
ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 และก าหนด
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้นสามัญในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จ ากัด ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึง
สินทรัพย์ โดยการเข้าซ้ือหุ้นจากบริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้า  
บีทีเอส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ บริษัท วีจี
ไอ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
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Placement) ให้แก่บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด 
และ Sliver Reward Holdings Limited โดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัท พอยท์ 
ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 25,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 390,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 365,549,286 บาท โดยการ
ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,224,000,000 บาท จากทุน 
จดทะเบียนเดิมจ านวน 365,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,589,549,286 บาท  
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

วาระที่ 9.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 953,500,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ 
วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด ซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

วาระที่ 9.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 15,350,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด 

วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน  15,150,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก ่Sliver Reward Holdings Limited 

วาระที่ 9.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 240,000,000 
หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษทั เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 (นายวรพจน์ จรรย์โกมล) 
 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 

10



 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติอนุมัติ (1) การเข้าซ้ือหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จ ากัด (“GW”) 
จากผู้ถือหุ้นเดิมของ GW และ (2) การเข้าท าสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ (License to Manage and Operate 
Merchandising Space Agreement) เพื่อรับสิทธบิริหารจัดการพื้นที่ส าหรับการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ และส าหรับประกอบ
ธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จ านวนไม่เกิน 31 สถานี กับ บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 
(“VGI”) (“สัญญาให้สิทธิฯ”) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) บริษัทฯ จะเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ GW ซ่ึงเป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย ประกอบ
ธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจ านวน 5 สถานี และบริหารพื้นที่ขาย
สินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ จ านวน 3 แห่ง (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 4 (1)) ที่มุ่งเน้นการใช้พื้นที่ดังกล่าว
เพื่อน าเสนอแบรนด์ของร้านค้าต่อผู้บริโภค และเป็นช่องทางการซ้ือขายสินค้าที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่สัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือ อันมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เป็น
จ านวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน GW จาก 
ผู้ถือหุ้นเดิมของ GW ทั้งหมดจ านวน 3 ราย ได้แก่ (1) VGI (2) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ (3) Sliver 
Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ขาย”) ในราคาซ้ือขายจ านวนไม่เกิน 110 ล้านบาท (“ธุรกรรม

การเข้าซื้อหุ้น GW”) และ  

2) บริษัทฯ จะเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ ส าหรับการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จ านวนไม่เกิน 31 
สถานี (ซ่ึงรวมถึงพื้นบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ GW ได้รับสิทธิข้างต้น และที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการ
บริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3 (2)) กับ VGI ซ่ึงเป็นผู้ได้รับสัมปทานในการ
บริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าวจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) (“BTSC”) ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ 7.5 ปี (ส้ินสุดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572) 
และคู่สัญญาอาจต่อสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวมของสัญญาจะมีมูลค่า
ประมาณ 2,665.93 ล้านบาท (“ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ”) 

(ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ รวมเรียกว่า “ธุรกรรมฯ”) 

ทั้งนี้ ธุรกรรมฯ ข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือ

จ าหน่ายไป”) โดยธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้
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สิทธิฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 531.31 ซ่ึงค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบ
การเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดย
ขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 553.23 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์รายการอื่นในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ดังนั้น ขนาดรายการของธุรกรรมฯ จึงรวมเท่ากับร้อยละ 
553.23 ซ่ึงสูงกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป  

ในการนี้ เนื่องจาก บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (“POV”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ VGI ที่ VGI 
ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด จะเข้าซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 953,500,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในรูปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
(ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้และมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 
70.651 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ 
ดังนั้น ภายหลังการเข้าซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว VGI และ POV จะเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ส่งผลให้ VGI เป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 
และธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.60 และธุรกรรมการ
เข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ (โดย
อ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 1,172.77 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้ (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) โดยมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของ
บริษัทฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW จาก VGI และ ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ ในครั้ง
นี้เข้ากับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2,545.64 

ในการนี้ เนื่องจากธุรกรรมฯ เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป และธุรกรรม
การเข้าซ้ือหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดธุรกรรมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า

                                                 
1  POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้

ท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 
984,000,000 หุ้น (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) จ านวน 240,000,000 หุ้น(“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO”) ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจ านวน (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) 
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สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน  ดังมีรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง
ด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

1) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท าธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าท า ธุรกรรมฯ ดังกล่าว โดยจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และ 

3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมฯ และจัดส่งความเห็น
ดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปปิตอล 
แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด เพื่อท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระส าหรับการเข้าท าธุรกรรมฯ ในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW ยังเข้าข่ายเป็นการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตาม
มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้บริษัทฯ มี
หน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศของธุรกรรมฯ ดังกล่าว ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้ 

1. วัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ได้มีมติอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมฯ บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าลงนามใน
สัญญาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ (1) สัญญาซ้ือขายหุ้น GW ระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้ซ้ือ) และกลุ่มผู้ขาย (ในฐานะผู้ขาย) 
(“สัญญาซื้อขายหุ้น GW”) ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 และ (2) สัญญาให้สิทธิฯ ระหว่าง VGI (ในฐานะผู้ให้สิทธิ) และ 
บริษัทฯ (ในฐานะผู้รับสิทธ)ิ ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าท าสัญญา
ให้สิทธิฯ จะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ซ่ึงจะประชุมใน
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซ้ือขายหุ้น GW (ดังมีรายละเอียด
ปรากฏในข้อ 3. (1)) และสัญญาให้สิทธิฯ (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3. (2)) เป็นผลส าเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจาก
คู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมฯ ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  
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2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กบับรษิัทฯ 

(1) ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้น GW 

ผู้ซื้อ : บริษทัฯ 

ผู้ขาย : 1. VGI 

2. บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด2 และ 

3. Sliver Reward Holdings Limited 3 

ความสัมพันธก์ับบริษัทฯ : คู่สัญญาข้างต้นไม่ เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจาก POV ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ VGI ที่ VGI ถือหุ้นอยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด จะเข้าซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จ านวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ใน
รูปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) (ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในคราวเดียวกันนี้และมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.654 ของจ านวนหุ้นที่ออก
และจ าหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนั้น ภายหลังการเข้าซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว VGI จะเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ส่งผลให้ VGI เป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ท าให้ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW จาก 
VGI เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

อย่างไรก็ตาม ผู้ขายรายอื่น อันได้แก่ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ 
Sliver Reward Holdings Limited จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

                                                 
2  บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด เป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจ านวน 3 คน ได้แก่ นาย

กาณฑ์ สมบัติศิริ นายภวินท์ สิงหละชาติ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
3  Sliver Reward Holdings Limited เป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียนจัดตัง้ภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจ านวน 2 คน 

ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
4  POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้

ท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น  PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ของบริษัทฯ 
ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 
เต็มทั้งจ านวน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ) 

14



 

 
 

(2) ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธฯิ 

ผู้ให้สิทธิ : VGI 

ผู้รับสิทธ ิ : บริษทัฯ 

ความสัมพันธก์ับบริษัทฯ : VGI เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่ 
เกี่ยวโยงกันดังมีรายละเอียดในข้อ (1) ข้างต้น 

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ 

(1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW 

บริษัทฯ จะเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ GW เป็นจ านวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน GW จากผู้ถือหุ้นเดิมของ GW ในราคาซ้ือขายจ านวนไม่เกิน 110 
ล้านบาท โดยในการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะเข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้น GW โดยมีข้อตกลงและ
เงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญาดังนี้ 

สัญญาซ้ือขายหุ้น GW 

คู่สัญญา : (1) บริษัทฯ (ในฐานะผู้ซื้อ) 

(2) VGI, บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings 
Limited (ในฐานะผู้ขาย) 

เงื่อนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ : (1) POV ได้ด าเนินการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จ านวน 953,500,000 หุ้น และช าระค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่
บริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ 
NINE ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ POV 
เสร็จสมบูรณ์ 

(2) บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าท าธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW 
ตลอดจนการเข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้น GW และปฏิบัติหน้าที่
ของตนตามสัญญาซ้ือขายหุ้น GW 

(3) ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบ
ร้ายแรงต่อ GW และไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลง 
ใด ๆ ที่ท าให้คาดหมายได้ว่าจะท าให้เกิดผลกระทบร้ายแรง
ต่อ GW ก่อนวันที่ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW เสร็จสมบูรณ์ 
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(2)  ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ 

บริษัทฯ จะเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ เพื่อรับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส (1) ส าหรับประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” 
(“ร้านเทอร์เทิล”) และ (2) ส าหรับบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์แก่ผู้เช่ารายอื่นในการ
ประกอบกิจการร้านขายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ พื้นที่ภายใต้สัญญาดังกล่าวตั้งอยู่บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสจ านวนไม่เกิน 31 สถานี ซ่ึงรวมถึงพื้นที่บนสถานีดังต่อไปนี้ด้วย 

(ก) พื้นที่ทั้งหมดบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจ านวน 3 สถานี ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการ
บริหารจัดการจาก VGI ในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานในอนาคตของ
บริษัทฯ และการก าหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญา VGI และบริษัทฯ จะด าเนินการยกเลิกการให้
และรับสิทธิในสถานีดังกล่าว จากนั้น VGI จะให้สิทธิในสถานีดังกล่าวแก่บริษัทฯ ภายใต้สัญญาให้
สิทธิฯ เพียงฉบับเดียว (โปรดดูรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญาให้สิทธิฯ ในตารางด้านล่าง) 

(ข) พื้นที่บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจ านวน 5 สถานี ซ่ึงเป็นพื้นที่ทั้งหมดที่ GW ได้รับสิทธิในการ
บริหารจัดการจาก VGI ในปัจจุบัน โดย VGI จะด าเนินการโอนสิทธิและหน้าที่ของตนภายใต้สัญญา
ให้สิทธิระหว่าง VGI และ GW มายังบริษัทฯ เพื่อรวมพื้นที่ดังกล่าวมาอยู่ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ 
(โปรดดูรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญาให้สิทธิฯ ในตารางด้านล่าง)   

อนึ่ง สัญญาให้สิทธิฯ มีระยะเวลาประมาณ 7.5 ปี โดยจะส้ินสุดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 และคู่สัญญาอาจ
ต่อสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวมของสัญญาจะมีมูลค่าประมาณ 2,665.93 
ล้านบาท และมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญาดังนี้ 

สัญญาให้สิทธิฯ 

คู่สัญญา : (1) VGI (ในฐานะผู้ให้สิทธิ) 

(2) บริษัทฯ (ในฐานะผู้รับสิทธิ) 

การให้สิทธิ : VGI ให้สิทธิแก่บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) และบริษัทฯ 
ยอมรับสิทธิดังกล่าว ในการบริหารและประกอบกิจการบนพื้นที่สถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสที่ก าหนดภายใต้สัญญา ส าหรับ (1) การบริหารจัดการ
ร้านค้าของบริษัทฯ และ (2) การให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์แก่ผู้เช่ารายอื่น
เพื่อประกอบกิจการร้านขายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ 
ภายใต้ขอบเขต ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้สิทธิฯ 

เงื่อนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ : สัญญาจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่ POV ภายใต้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
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ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) (ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) เสร็จสมบูรณ์ 
และบริษัทฯ ได้รับเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจาก POV 
เรียบร้อยแล้ว (“วันที่สัญญามีผลบังคับใช้”) 

ระยะเวลาของสัญญา : นับแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่

ก าหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ 

: จ านวน 31 สถานี โดยที่ 

(1) VGI และบริษัทฯ ตกลงจะด าเนินการยกเลิกการให้สิทธิบริหาร
จัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจ านวน 3 สถานี ที่บริษัทฯ 
ได้รับสิทธิจาก VGI ในปัจจุบัน โดยคู่สัญญาตกลงจะน าสิทธิใน
พื้นที่ดังกล่าวมารวมในสัญญาให้สิทธิฯ  

(2) VGI ตกลงจะด าเนินการโอนสิทธิและหน้าที่ของตนภายใต้
สัญญาให้สิทธิและสัญญาบริการกับผู้ เ ช่าพื้นที่ เ ชิงพาณิชย์
ปัจจุบันทั้งหมด รวมถึงสัญญาให้สิทธแิละสัญญาบริการ ระหว่าง 
VGI และ GW ในการบริหารจัดการพื้นที่บางส่วนบนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสจ านวน 5 สถานี ที่ GW ได้รับสิทธิทั้งหมดจาก 
VGI ณ วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ รวมถึงโอนเงินประกัน ค่าเช่า
และค่าบริการล่วงหน้าที่ VGI ได้รับด้วย  

ค่าตอบแทนและการช าระ

ค่าตอบแทน 

: ค่าธรรมเนียมการให้สิทธิซ่ึงก าหนดช าระเปน็รายไตรมาส โดยค านวณ
ตามสูตรดังนี ้
“0.7516 x จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสที่ก าหนดภายใต้สัญญาในแต่ละไตรมาส ซ่ึงนับทั้ง
จ านวนผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก” 

สิทธิในการปฏิเสธก่อน  

(Right of First Refusal) 

: ในกรณีที่ VGI ได้รับสิทธจิาก BTSC ในการ 

(1) ขยายระยะเวลาสัญญาสัมปทานหลักจาก BTSC  
(2) บริหารจัดการด้านการตลาดส าหรับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วน

ต่อขยายบนสายสุขุมวิทและสายสีลมเพิ่มเติมนอกเหนือจากสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสที่ก าหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และ/หรือ 

(3) ในการบริหารจัดการด้านการตลาดส าหรับสถานีรถไฟฟ้า 
บีทีเอสสายใหม่ (นอกเหนือจากสายสุขุมวิทและสายสีลม) 

VGI ตกลงให้สิทธิแก่บริษัทฯ เป็นรายแรก ก่อนบุคคลภายนอกรายอื่น 
ในการยื่นข้อเสนอต่อ VGI เพื่อขยายระยะเวลาภายใต้สัญญาฉบับนี้ 
และ/หรือ เข้าท าสัญญาให้สิทธิที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) โดย VGI  
จะตกลงขยายระยะเวลาและ/หรือเข้าท าสัญญาใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง 
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(แล้วแต่กรณี) ก็ต่อเมื่อข้อเสนอทางการค้าที่บริษัทฯ เสนอต่อ VGI 
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา และเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดเมื่อ
เทียบกับข้อเสนอของบุคคลภายนอก  

หมายเหตุ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิจากการใช้สิทธิปฏิเสธก่อน
ข้างต้น บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามที่ประกาศเรื่อง
รายการที่เกี่ยวโยงกันก าหนด ก่อนการเข้าท ารายการดังกล่าว 

เหตุในการสิ้นสุดของสัญญา : การสิ้นสุดสัญญาโดยอัตโนมัติ 

ให้สัญญานี้มีผลส้ินสุดโดยอัตโนมัติหากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษร 
(ข) เมื่อระยะเวลาของสัญญาส้ินสุดลงโดยไม่มีการต่ออายุสัญญา 
(ค) เมื่อสัญญาสัมปทานหลักระหว่าง VGI และ BTSC ส้ินสุดลง 
(ง) เมื่อวิศวกรอิสระได้ออกหนังสือรับรองว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น

ต่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ก าหนดภายใต้สัญญานี้ที่ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ภายในระยะเวลาอันสมควร 

ข้อก าหนดในการสิ้นสุดสัญญา 

ในกรณีที่ 

(ก) คู่สัญญามีการฝ่าฝืน หรือปฏิบัติผิดไปจากข้อก าหนดในสัญญา 
และไม่สามารถเยียวยาการฝ่าฝืนหรือผิดข้อก าหนดนั้นได้ภายใน 
30 วัน นับแต่ได้รับการเรียกร้องให้เยียวยาการฝ่าฝืนดังกล่าวจาก
คู่สัญญาอีกฝ่าย หรือการฝ่าฝืนนั้นไม่สามารถเยียวยาได้ หรือ 

(ข) คู่สัญญาตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  หรือถูก
ฟ้องร้องให้เลิกกิจการ หรือ ฟื้นฟูกิจการ และการฟ้องร้อง
ดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอนไปภายใน 90 วัน 

คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิเลิกสัญญาโดยส่งค าบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อแสดงเจตนาดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญา และให้
การเลิกสัญญามีผลทันที 

4. รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่ได้มา 

(1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW 

บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นสามัญของ GW จ านวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ GW โดยรายละเอียดธุรกิจของ GW มีดังต่อไปนี้  
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ช่ือบริษัท : บริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ : บริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
จ านวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีราชด าริ สถานีอารีย์ สถานีราชเทวี 
สถานีสนามเป้า และสถานีพระโขนง และบริหารพื้นที่ขายสินค้า
บริเวณท่าเทียบเรือจ านวน 3 สถานี ได้แก่ ท่าเรือประตูน้ า ท่าเรือ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และท่าเรืออโศก ที่มุ่งเน้นการใช้พื้นที่
ดังกล่าวเพื่อน าเสนอแบรนด์ของร้านค้าต่อผู้บริโภค และเป็นช่อง
ทางการซ้ือขายสินค้าที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่สัญจร
ผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือ อันมีแนวโน้มเติบโตขึ้น
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ยูนิตที่ 1603/2 ช้ันที่ 16 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : 18 สิงหาคม 2559 

ทุนจดทะเบียน : 6,250,000 บาท 

จ านวนหุ้น : 62,500 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 100 บาท 

มูลค่าหุ้นที่ช าระแล้วหุ้นละ : 100 บาท 

 

รายช่ือกรรมการ 

ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 กรรมการของ GW มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นายกาณฑ์ สมบัติศิริ กรรมการ 

2.  นายภวินท์ สิงหละชาติ กรรมการ 

3.  นายธนกร จ๋วงพานิช กรรมการ 

4.  นายโชติชวาล ลีไตรรงค์ กรรมการ 

5.  นายปริญญ์ พงษ์พานิช กรรมการ 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น 

ที ่ รายชื่อ ก่อนการเข้าท าธุรกรรมการเข้า

ซื้อหุ้น GW (ณ วันที่  

1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

ภายหลังการเข้าท าธรุกรรมการ

เข้าซื้อหุ้น GW 

จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถอื

หุ้น (ร้อยละ) 

จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถอื

หุ้น (ร้อยละ) 

1.  VGI 12,501 20 - - 

2.  บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด5 19,374 31 - - 

3.  Sliver Reward Holdings Limited6 30,625 49 - - 

4.  บริษทัฯ และตัวแทนของบรษิัทฯ - - 62,500 100 

รวม 62,500 100 62,500 100 

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญของ GW 

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญของ GW ซ่ึงอ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

งบก าไรขาดทุน 

รายได้รวม 4.85 21.84 20.59 

ต้นทุนในการประกอบกิจการ 1.02 11.02 10.29 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 1.48 2.63 5.09 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี 2.35 8.20 5.21 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 1.99 6.53 3.61 

                                                 
5  บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด เป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจ านวน 3 คน ได้แก่ นาย

กาณฑ์ สมบัติศิริ นายภวินท์ สิงหละชาติ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
6  Sliver Reward Holdings Limited เป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจ านวน 2 คน 

ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
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 หน่วย: ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รวมสินทรัพย์ 10.07 23.09 34.51 

รวมหนี้สิน 2.50 8.98 16.79 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7.57 14.11 17.72 

นิติบุคคลอื่นที่ GW ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ไม่มี - 

(2) ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ 

บริษัทฯ จะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) จาก VGI ในการบริหารและประกอบกิจการบน
พื้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จ านวนไม่เกิน 31 สถานี เพื่อรับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่ส าหรับการให้เช่า
พื้นที่เชิงพาณิชย์ และส าหรับประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง  อันได้แก่ ร้านเทอร์เทิล 
รวมถึงสิทธิอื่น ๆ ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ดังปรากฏรายละเอียดในข้อ 3. (2) 
ข้างต้น 

5. การค านวณขนาดของรายการ 

5.1 การค านวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรอืจ าหน่ายไป 

การค านวณขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป อ้างอิงจากข้อมูลในงบการเงิน
รวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

เกณฑ์การค านวณขนาดรายการ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ (NTA) 

NTA ของกิจการที่ท ารายการ x สัดส่วนที่ได้มา / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

(1) ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW 

(17.72 ล้านบาท x 100%) / 229.19 ล้านบาท 

7.73 

(2) ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ 

ไม่สามารค านวณตามเกณฑ์นี้ได้เนื่องจากเปน็การได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่ไมใ่ช่หุ้นสามัญ 
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เกณฑ์การค านวณขนาดรายการ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิ ก าไรสุทธิของบริษัทที่ซื้อหรือขาย x สัดส่วนที่ได้มา / ก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียน 

(1) ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW 

(3.61 ล้านบาท x 100%) / 43.12 ล้านบาท 

8.37 

(2) ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ 

ไม่สามารค านวณตามเกณฑ์นี้ได้เนื่องจากเปน็การได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่ไมใ่ช่หุ้นสามัญ 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ 
ส่ิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน / สินทรพัย์รวมของบริษทัจดทะเบยีน 

(1) ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW(1) 

110 ล้านบาท x 100% / 501.77 ล้านบาท 

21.92 

(2) ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ 

(2,665.93 ล้านบาท x 100%) / 501.77 ล้านบาท 

531.31 

4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย์ / จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 

ไม่สามารถค านวณตามเกณฑ์นี้ได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อช าระค่าสินทรัพย์ 

หมายเหตุ (1) ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับกลุ่มผู้ขาย ทั้ง 3 ราย ดังนั้น เมื่อ
ค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ โดยพิจารณาราคาซ้ือขายหุ้น GW ที่ 110 
ล้านบาท เปรียบเสมือนว่า บริษัทฯ จะช าระราคาด้วยหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 30,054,645 หุ้น ที่
ราคาตลาด ซ่ึงเท่ากับ 3.66 บาทต่อหุ้น ท าให้ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์เท่ากับ 
ร้อยละ 8.22 

ในการนี้ ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้
สิทธิฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 531.31 ซ่ึงค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยขนาด
รายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 553.23 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์รายการอื่นใน
รอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ ดังนั้น ขนาดรายการของธุรกรรมฯ เท่ากับ 
ร้อยละ 553.23 ซ่ึงสูงกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป  

5.2 การค านวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เมื่อพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ ตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้วพบว่า ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการ
เท่ากับร้อยละ 9.60 และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 1,172.77 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) (ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราว
เดียวกันนี้และมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) โดยมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 
(NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW จาก VGI และ ธุรกรรมการเข้าท า
สัญญาให้สิทธิฯ ในครั้งนี้เข้ากับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 
2,545.64 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซ่ึงมีขนาดธุรกรรมเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 

(ก) มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนส าหรับธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW มีมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 110 ล้านบาท และ
ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ คาดว่ามีมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 2,665.93 ล้านบาท 

(ข) เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

1. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนส าหรับธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW นั้น เป็นการ
เจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มผู้ขาย โดยในการก าหนดราคาซ้ือขายหุ้น GW 
บริษัทฯ ได้พิจารณาโดยอ้างอิงจากมูลค่าที่เหมาะสมที่ประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

2. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนส าหรับธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ นั้น 
เป็นการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ VGI โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าพื้นที่บน
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ VGI ได้รับจากการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์และจ านวนผู้โดยสาร
รถไฟฟ้าบีทีเอสที่เข้าออกในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสในระยะเวลาที่ผ่านมา 

7. เงื่อนไขการเข้าท ารายการ และวิธกีารช าระค่าตอบแทน 

ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ จะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ซ่ึงจะประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และภายหลังจากที่
เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซ้ือขายหุ้น GW (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3. (1)) และสัญญาให้สิทธิฯ (ดังมี
รายละเอียดปรากฏในข้อ 3. (2)) ข้างต้น เป็นผลส าเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า
ธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะท าการช าระค่าตอบแทน (1) ส าหรับธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW เป็นเงินสด จ านวน 110 
ล้านบาท ทั้งจ านวนให้แก่กลุ่มผู้ขาย และ (2) ส าหรับธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ เป็นเงินสด โดยคาดว่าจะมีจ านวน
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รวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,665.93 ล้านบาท ให้แก่ VGI โดยมีก าหนดช าระตามที่ก าหนดในสัญญาให้สิทธิฯ ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามข้อ 3.(2) ข้างต้น 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ 

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ธุรกรรมฯ มีประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้ 

1) บริษัทฯ เห็นว่า ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ของผู้อ่านอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทฯ จึงเห็นถึงความ
จ าเป็นที่บริษัทฯ จะต้องขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัท  
โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มประกอบธุรกิจภายใต้ ร้านเทอร์เทิล ซ่ึงเปิดให้บริการสาขาแรกที่สถานีรถไฟฟ้า 
บีทีเอสเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้น บริษัทฯ  
จึงเล็งเห็นโอกาสและมีแผนในการขยายธุรกิจดังกล่าวเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ ซ่ึงการ
ได้รับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก  VGI ซ่ึงรวมถึงสิทธิบนพื้นที่สถานี
รถไฟฟ้าอีกจ านวน 5 สถานีที่ VGI ให้แก่ GW ในปัจจุบันซ่ึงบริษัทฯ จะได้รับโอนจาก VGI เนื่องจากการเข้า
ท าธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW จะท าให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิในพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างครอบคลุม
จ านวนสถานีมากที่สุดถึง 31 สถานี ซ่ึงบริษัทฯ คาดว่าการขยายธุรกิจดังกล่าวจะเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและ
แน่นอน รวมถึงมีศักยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคตเนื่องจากบริษัทฯ มีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นที่
จะได้รับสิทธิในพื้นที่บนสถานีบีทีเอสที่ VGI จะได้รับสิทธิเพิ่มเติมในอนาคต 

2) เนื่องจากพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริษัทฯ จะได้รับสิทธิจาก VGI ภายใต้ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้
สิทธิฯ รวมถึงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และพื้นที่บริเวณท่าเรือที่บริษัทฯ ที่ GW ได้รับสิทธิในการ
บริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน เป็นพื้นที่ทางการค้าที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการซ้ือขายสินค้าของผู้บริโภคใน
สังคมปัจจุบันที่สัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือในชีวิตประจ าวันเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมา บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า การขยายธุรกิจภายใต้ร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ บนพื้นที่ดังกล่าว จะท าให้
บริษัทฯ สามารถน าเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคได้เป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังเป็นช่องทางจ าหน่ายสินค้าส าหรับ
ร้านค้าต่าง ๆ ที่เป็นผู้เช่าพ้ืนที่ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่แต่เดิมมีช่องทางจ าหน่ายทางออนไลน์เพียง
อย่างเดียวท าให้มีหน้าร้านในการน าเสนอสินค้า ส่งมอบประสบการณ์ และสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้
เป็นที่จดจ าได้ง่าย ต่อผู้บริโภคจ านวนมากอีกด้วย อีกทั้งการได้สิทธิในการให้เช่าพื้นที่ดังกล่าว จะท าให้ผล
ประกอบการของบริษัทฯ มีโอกาสเติบโตมากขึ้น 

3) การได้รับสิทธิในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินธุรกิจและขยายสาขาของร้านเทอร์เทิล โดยเฉพาะต้นทุนค่าเช่าและวัตถุดิบ จากการประหยัดต่อขนาด 
(Economies of Scale) เพราะบริษัทฯ ได้รับสิทธใินการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
เพิ่มจากเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันจากจ านวน 3 สถานี เป็นไม่เกิน 31 สถานี  
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9. แหล่งเงินทุนท่ีใช ้

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการที่มีผู้ใช้สิทธจิองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของ
การออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ (1) บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ (2) ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้และ
มีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) 
ส าหรับการเข้าท าธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW ในจ านวนไม่เกิน 110 ล้านบาท และจะใช้เพื่อช าระค่าตอบแทนของ
ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ ตามสัญญาให้สิทธิฯ ทั้งนี้ การใช้เงินทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด 

10. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรอื เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการท าธุรกรรมฯ ครั้งนี้ 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าธุรกรรมฯ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังนี้ 

1) การเข้าซ้ือหุ้นใน GW และการได้มาซ่ึงสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์จาก VGI ภายใต้ธุรกรรมฯ 
เป็นการได้มาซ่ึงทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาต่อไปในอนาคต เนื่องจากพื้นที่เชิงพาณิชย์บน
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่จะได้รับสิทธิจาก VGI รวมถึงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และบริเวณท่าเรือที่ 
GW ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะของคนไทยที่มี
แนวโน้มการเติบโตของจ านวนผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จึงเป็นที่ต้องการของ
ผู้ประกอบการ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจ าวัน และตอบสนองต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือขายของผู้บริโภค ตลอดจนสามารถน าเสนอสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคได้ ดังนั้น บริษัทฯ คาด
ว่า จะได้รับผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่ากับการลงทุน รวมถึงได้รับประโยชน์ดังมีรายละเอียดในข้อ 8 ข้างต้น 

2) ราคาซ้ือหุ้น GW และการก าหนดค่าตอบแทนตามสัญญาให้สิทธิฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกับ VGI เป็นราคาที่
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ
ภายใต้ร้านเทอร์เทิล และ/หรือ การให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริษัทฯ และการสร้าง
การเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทตามข้อ 11 

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกีย่วโยงกัน 

ของบริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน โดยแบ่งออกเป็น 

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอ
ขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 
(“POV”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) (“VGI”) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ

จ านวนหุ้นทั้งหมด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) 

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) 
และ  

(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
โดยเศษของหุ้นให้ปดัทิง้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท (“ธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO”) 

อนึ่ง ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น RO ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น
ซ่ึงแสดงความจ านงขอจองซ้ือเกินสัดส่วน โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด 
หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซ้ือหุ้น
ดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 
บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป  

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Record Date) ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวันจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมในระหว่างวันที่ 24 และวันที่ 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน นอกจากนี้  ในกรณีที่ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น  PP ไม่เสร็จ
สมบูรณ์ตามที่ก าหนดในสัญญาจองซ้ือหุ้น (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.4) บริษัทฯ จะยกเลิกการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO โดยผู้ลงทุนในธุรกรรมการ
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ออกและเสนอขายหุ้น PP จะไม่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO ในครั้งนี้  

(ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) 

ในการนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการระดมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
รวม 4,039,200,000 บาท โดยการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอส าหรับรองรับการเข้าซ้ือหุ้นสามัญ
ทั้งหมดของบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จ ากัด (“GW”) การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร้านค้าของบริษัทฯ และการให้เช่า
พื้นที่เชิงพาณิชย ์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และเพื่อลงทุนส าหรับโครงการใน
อนาคต (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 4) 

อนึ่ง ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  
ที่ผู้ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ าตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 3.30 บาท เป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซ่ึงเท่ากับ 3.66 บาท (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.6) ดังนั้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น 
PP ครั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และได้รับมติอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุญาต
จากส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย 

นอกจากนี้ การจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP  
อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาจองซ้ือหุ้นและข้อตกลงแต่ละฉบับที่บริษัทฯ จะเข้าท ากับผู้ลงทุนแต่ละราย ซ่ึงรวมถึง
ในกรณีที่การเข้าซ้ือหุ้นสามัญทั้งหมดใน GW ของบริษัทฯ (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการ
ได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ไม่เป็นผลส าเร็จ บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท 
เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings Limited ซ่ึงเป็นผู้ขายหุ้นใน GW (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3.4) 
อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าวต้องไม่
เป็นราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยก าหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ที่มี
การซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะส่ังรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดดังกล่าว ผู้ลงทุนจะไม่สามารถน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวออกขายได้ภายในก าหนด
ระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนดังกล่าวท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกส่ังห้าม
ขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกส่ังห้ามขาย ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ในการนี้ เนื่องจากหนึ่งในผู้ลงทุน อันได้แก่ POV จะเข้าเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยจะถือหุ้นบริษัทฯ 
ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.651 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ท าการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จส้ิน ดังนั้น POV จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จึงเข้าข่ายเป็น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ซ่ึงมี
ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม
ล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ  
มีรายการที่เกี่ยวโยงอื่นที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW จาก VGI 
และการเข้าท าสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ (License to Manage and Operate Merchandising Space 
Agreement) กับ VGI (ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ซ่ึงมีขนาดรายการรวมเท่ากับ
ร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV กับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมคิด
เป็นร้อยละ 2,545.64 ซ่ึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษทัฯ ดังนั้น ในการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับ
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวและจัดส่งความเห็นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ  
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด เพื่อท า
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระส าหรับการเข้าท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV  

อนึ่ง เนื่องจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น PP เสร็จส้ิน ซ่ึงจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผลให้ POV มี

                                                        
1  POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้

ท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ของบริษัทฯ 
เสร็จสมบูรณ์ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจ านวน 
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หน้าที่ต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.

12/2554”) ซ่ึงการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากทีบ่ริษทัฯ ได้ออกและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ให้แก่ POV รวมทั้งด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซ่ึงออกและจัดสรรให้แก่  
POV แล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่า POV จะเริ่มการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ทั้งนี้ ตามประกาศ 
ทจ. 12/2554 ก าหนดว่า ราคาเสนอซ้ือหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ ากว่าราคาสูงสุดที่ผู้ท าค าเสนอซ้ือและบุคคลตามมาตรา 258 
ของผู้ท าค าเสนอซ้ือ รวมทั้งบุคคลที่กระท าการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริษัทฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วัน
ก่อนวันที่ยื่นค าเสนอซ้ือ กล่าวคือ ราคาเสนอซ้ือหลักทรัพย์จะไม่ต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้ 

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึงประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และประกาศเรื่อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พร้อมทั้งข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. วัน เดือน ปี ท่ีท ารายการ 

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้มีมติอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าลงนามในสัญญาจองซ้ือหุ้น และ/หรือ ข้อตกลงกับผู้ลงทุนแต่ละราย (ดังมีรายละเอียด
ปรากฏในข้อ 3.4) ส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ลงทนุภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP 
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเกิดขึ้นภายหลังจากทีเ่งื่อนไขบงัคับก่อน
ทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซ้ือหุ้น และ/หรือ ข้อตกลงกับผู้ลงทุนแต่ละรายเป็นผลส าเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ซ่ึงจะประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

2. บุคคลท่ีเกี่ยวข้องและความสัมพนัธ์กับบรษิัทฯ ในการเข้าท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

ผู้จองซื้อหุ้น : (1) POV 

(2) บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ 

(3) Sliver Reward Holdings Limited  

ความสัมพันธก์ับบริษัทฯ : ผู้ลงทุนไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ก่อนการเข้าท าธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PP อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าท าธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PP POV จะเข้าเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยจะ
ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ท าการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จส้ิน ส่งผล
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ให้ POV เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน 

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนรายอื่นนอกจาก POV จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

3. ลักษณะการท ารายการ 

3.1 ประเภทของผูล้งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของ POV 

ช่ือบริษัท : บริษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการพื้นที่โฆษณา 

ประเทศที่จดทะเบียนจดัตั้ง : ประเทศไทย 

เลขทะเบียนนิตบิุคคล : 0105542013251 

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 10,000,000 บาท 

ทุนช าระแล้ว  
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 10,000,000 บาท 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ช้ันที่ 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการบริษทั  
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1. นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ 

2. นายมารุต อรรถไกวัลวที กรรมการ 

3. นาย ชาน คิน ตัค กรรมการ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น  
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1. VGI 99.98% 

2. นายมารุต อรรถไกวัลวที 0.01% 

3. นาย ชาน คิน ตัค 0.01% 

3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของบรษิัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด 

ช่ือบริษัท : บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในหลักทรัพยข์องบริษทัอืน่ 
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ประเทศที่จดทะเบียนจดัตั้ง : ประเทศไทย 

เลขทะเบียนนิตบิุคคล : 0105564179331 

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1,000,000 บาท 

ทุนช าระแล้ว  
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1,000,000 บาท 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ช้ัน 16 ห้อง 1603/2 ถนนศรีอยุธยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการบริษทั  
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1. นายกาณฑ์ สมบัติศิริ กรรมการ 

2. นายภวินท์ สิงหละชาติ กรรมการ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น  
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1. นายกาณฑ์ สมบัติศิริ 75.80% 

2. นายภวินท์ สิงหละชาติ 9.68% 

3. นายธนกร จ๋วงพานิช 14.52% 

3.1.3 ข้อมูลทั่วไปของ Sliver Reward Holdings Limited 

ช่ือบริษัท : Sliver Reward Holdings Limited 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในหลักทรัพยข์องบริษทัอืน่ 

ประเทศที่จดทะเบียนจดัตั้ง : ฮ่องกง 

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

ทุนช าระแล้ว  
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : ยูนิตบีและซี ช้ันที่ 20 อาคารฟูลวิน คอมเมอรเ์ชียล เซนเตอร์ เลขที่ 573 
ถนนนาธาน เหยามาเต่ย เกาลูน ฮ่องกง 

คณะกรรมการบริษทั  

(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 
: 1. นายกาณฑ์ สมบัติศิริ กรรมการ 

2. นายธนกร จ๋วงพานิช กรรมการ 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น  
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1. นายกาณฑ์ สมบัติศิริ 91.00% 

2. นายธนกร จ๋วงพานิช 9.00% 

3.2 ประเภทของผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 

ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ 

3.3 โครงสร้างก่อนและภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้ธรุกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP  

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ ่10 ล าดับแรกของบรษิัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังต่อไปนี ้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมด 

1. PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED(1), (2) 175,950,000 48.13 

2. บริษทั ไทยเอ็นวดีีอาร์ จ ากัด 77,397,638 21.71 

3. นายวันชัย พันธ์ุวิเชียร 54,776,500 14.99 

4. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร(2) 19,550,000 5.35 

5. นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย 17,350,000 4.75 

6. นายสมบัติ พานิชชีวะ 6,000,000 1.64 

7. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 3,106,672 0.85 

8. นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ 1,264,000 0.35 

9. นายไว ยิน มาน 773,900 0.21 

10. นางสุนิทรา ยุวบูรณ ์ 560,700 0.15 

หมายเหตุ  (1) Silom Road Limited ถือหุ้นทั้งหมดผ่านคัสโตเดียนช่ือ Phillip Securities (Hong Kong) Limited และ
ผู้มีอ านาจควบคุม (Ultimate Beneficial Owner) ของ Silom Road Limited คือ Mr. V-Nee Yeh, Mr. 
Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li  

(2) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียง
ไปในทางเดียวกัน ซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
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ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ล าดับแรกของบริษัทฯ 
จะมีดังต่อไปนี้ (1) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมด

ภายหลังการเพิม่ทุน 

1. POV 953,500,000 70.65 

2. PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 175,950,000 13.04 

3. บริษทั ไทยเอ็นวดีีอาร์ จ ากัด 77,397,638 5.74 

4. นายวันชัย พันธ์ุวิเชียร 54,776,500 4.06 

5. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 19,550,000 1.45 

6. นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย 17,350,000 1.29 

7. บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด 15,350,000 1.14 

8. Sliver Reward Holdings Limited  15,150,000  1.12 

9. นายสมบัติ พานิชชีวะ 6,000,000  0.44 

10. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED  3,106,672  0.23 

หมายเหตุ  (1)  ค านวนภายใต้สมมติฐานว่ารายช่ือและจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกรายอื่นที่มิใช่ผู้จองซ้ือ
หุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้
สิทธจิองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 

3.4 เงื่อนไขในการเข้าท ารายการและรายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน โดยแบ่งออกเป็น 

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอ
ขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่ POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward 
Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท และ  

(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท 
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ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้มีมติอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือ ข้อตกลงกับผู้ลงทุนแต่ละราย ในกรณีการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ทั้งนี้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 
จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซ้ือหุ้น  และ/หรือ ข้อตกลงกับผู้ลงทุนแต่ละรายเป็น
ผลส าเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเกิดขึ้น
ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ซ่ึงจะประชุมในวันที่  10 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2565  

ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ส าคัญภายใต้สัญญาจองซ้ือหุ้นและ/หรือ ข้อตกลงกับผู้ลงทุนแต่ละรายภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น PP มีดังต่อไปนี้ 

1) สัญญาจองซ้ือหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

คู่สัญญา : (ก) บริษัทฯ (ในฐานะผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน) 

(ข) POV (ในฐานะผู้จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน) 

เงื่อนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ : (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ก) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ POV และ (ข) อนุมัติการเข้าท าสัญญา
ให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ กับ VGI เพื่อให้สิทธิแก่บริษัทฯ 
ในการบริหารและประกอบกิจการบนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมี
ข้อก าหนดและเงื่อนไขตามที่ VGI และบริษัทฯ ตกลงกัน (รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) 

(2) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP 

(3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ในแง่ลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน หนี้สิน โอกาสทางธุรกิจ 
ผลการด าเนินงาน รายได้ ช่ือเสียงหรือสถานะของบริษัทฯ  ก่อนวันที่
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV เสร็จสมบูรณ์ 

(4) VGI ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการเข้าซ้ือ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทฯ ของ POV 

เงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีส าคัญ : (1) บริษัทฯ จะด าเนินการให้กรรมการชุดเดิม ยกเว้นกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ลาออก และจะด าเนินการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ
โดย POV เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของ POV ณ วันที่การเข้าท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 
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ให้แก่ POV เสร็จสมบูรณ์ ตามที่คู่สัญญาตกลงกันในสัญญาจองซ้ือหุ้น 

(2) บริษัทฯ และ VGI ได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิฯ โดยมีข้อก าหนดและ
เงื่อนไขตามที่ บริษัทฯ และ VGI ตกลงกัน (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่
ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ) 

2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และ ผู้ลงทุนแต่ละราย อันได้แก่ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings 
Limited ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

คู่สัญญา : (ก) บริษัทฯ (ในฐานะผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน) 

(ข) ผู้จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่ละราย อันได้แก่ 

(1) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด 

(2) Sliver Reward Holdings Limited  

เงื่อนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ : (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน 

(2) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน 

(3) ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
เสร็จสมบูรณ์ 

(4) POV ได้ด าเนินการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 
953,500,000 หุ้น และช าระเงินค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
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ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขาย
หุ้น PP มีดังนี้ 

ผู้ลงทุน จ านวนหุ้นที่ได้รับ

เสนอขายไม่เกิน 

ราคาเสนอขาย สัดส่วนการถอืหุน้

ก่อนการท ารายการ  

(ณ วันที่ 1 มีนาคม 

พ.ศ. 2565) 

สัดส่วนการถอืหุ้น

ภายหลังธุรกรรมการ

ออกและเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุน2 

POV 953,500,000 หุ้น 3.30 บาทต่อหุน้ คิด
เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 
3,146,550,000 บาท 

ไม่ม ี ร้อยละ 70.65 

บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ 
จ ากัด 

15,350,000 หุ้น 3.30 บาทต่อหุน้ คิด
เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 
50,655,000 บาท 

ไม่ม ี ร้อยละ 1.14 

Sliver Reward 
Holdings Limited 

15,150,000 หุ้น 3.30 บาทต่อหุน้ คิด
เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 
49,995,000 บาท 

ไม่ม ี ร้อยละ 1.12 

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP แล้วเสร็จ ผู้ลงทุนจะถือหุ้น
ในบริษัทฯ รวมกันทั้งหมดจ านวน 984,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.912 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก POV เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีขนาดรายการ
เท่ากับร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมล่าสุดของ 
บริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนญุาต ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ 
บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงอื่นที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา อันได้แก่ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW 
จาก VGI และการเข้าท าสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ (License to Manage and Operate Merchandising 
Space Agreement) กับ VGI (ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้ ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ซ่ึงมีขนาดรายการ

                                                        
2  ค านวณภายใต้สมมติฐานว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจ านวน 
POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97 และ
ร้อยละ 0.95 ตามล าดับ รวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น 
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รวมเท่ากับร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของ
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP กับรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 2,545.64 ซ่ึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น PP ให้แก่ POV ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ า
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็น
เกี่ยวกับรายการดังกล่าวและจัดส่งความเห็นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ในการนี้ 
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด เพื่อท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระส าหรับการเข้าท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV 

นอกจากนี้ เนื่องจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจ านวนหุ้นที่ออก
และจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP เสร็จส้ิน ซ่ึงจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผลให้ POV  
มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 ซ่ึงการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์จะ
เกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่  POV รวมทั้งด าเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ POV แล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่า POV จะเริ่ม
การท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 ก าหนดว่า ราคาเสนอซ้ือ
หลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ ากว่าราคาสูงสุดที่ผู้ท าค าเสนอซ้ือและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซ้ือ รวมทั้งบุคคลที่
กระท าการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริษัทฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นค าเสนอซ้ือ กล่าวคือ 
ราคาเสนอซ้ือหลักทรัพย์จะไม่ต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  
ในครั้งนี้ 

3.5 การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ 

(1) การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในราคา 3.30 บาท ต่อหุ้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจา
ระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน ซ่ึงเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ซ่ึงตามงบการเงินรวม
ล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
เท่ากับ 0.92 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดที่ก าหนดราคาเสนอขายชัดเจนโดยมีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด  

ทั้งนี้ การจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวของผู้ลงทุนอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาจอง
ซ้ือหุ้น (ดังปรากฏรายละเอียดในข้อ 3.4) อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าวต้องไม่เป็นราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด  
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โดยก าหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ที่มีการซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จะส่ังรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ า
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดดังกล่าว ผู้ลงทุนจะไม่สามารถน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวออกขาย
ได้ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี 
ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน 
ผู้ลงทุนสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกส่ังห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกส่ังห้ามขาย 
ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับ
หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 

(2) การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 

ราคาจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 3.30 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเดียวกับราคา
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มีความ
เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้นรายใด 

3.6 การก าหนดราคาตลาด 

ในการพิจารณาราคาตลาด บริษัทฯ ได้ใช้ราคาซ้ือขายถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลัง 10 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ 
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซ่ึงจะเท่ากับ 
3.66 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART) 

3.7 ขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีมูลค่ารวม
ทั้งส้ิน 3,146,550,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏ
ในงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันรายการอื่นที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ 
GW จาก VGI และการเข้าท าสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ (License to Manage and Operate Merchandising 
Space Agreement) กับ VGI (ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้ ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ซ่ึงมีขนาดรายการ
รวมเท่ากับร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของ
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV กับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 
จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 2,545.64 ซ่ึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น 
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันซ่ึง
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บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวและจัดส่งความเห็นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ 
จ ากัด เพื่อท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระส าหรับการเข้าท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV 

4. วัตถุประสงค์ในการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ 

4.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่ส าหรับให้เช่าพื้นที่
เชิงพาณิชย์ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงการก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ภายใต้สัญญาให้สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส กับ VGI ซ่ึงรวมถึงพื้นที่ที่ 
บริษัทฯ และ/หรือ GW ได้รับสิทธใินการบริหารจัดการในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการรองรับการ
ขยายกิจการ หรือการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ 

4.2 แผนการใช้เงิน 

บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 110 ล้านบาท ไปช าระค่าหุ้นส าหรับการเข้าซ้ือหุ้น
สามัญทั้งหมดของ GW ซ่ึงมีสัญญาในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีที
เอสกับ VGI จ านวน 5 สถานี ซ่ึงได้แก่ สถานีราชด าริ สถานีอารีย์ สถานีราชเทวี สถานีสนามเป้า และ
สถานีพระโขนง นอกจากนี้ GW ยังมีสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อบริหารพื้นที่ขายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ จ านวน 
3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือประตูน้ า ท่าเรือมหาวิทยาลัยรามค าแหง และท่าเรืออโศก โดยรายละเอียดของธุรกรรม
ดังกล่าวปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ 

(2) บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,120 ล้านบาท ไปใช้ในการลงทุนก่อสร้างร้านค้า
ของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” (“ร้านเทอร์เทิล”) จ านวนไม่เกิน 28 
สถานี โดยเป็นสถานีที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการมาจาก  VGI จ านวน 23 สถานี และเป็น
สถานีที่ GW ได้รับสิทธิดังกล่าวมาจาก VGI จ านวน 5 สถานี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หรือภายใน 1 เดือนนับจากได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจาก POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิง
พาณิชยก์ับ VGI มีผลใช้บังคับ โดยจะทยอยก่อสร้างเดือนละ 2 สถานี ซ่ึงจะใชร้ะยะเวลาก่อสร้างประมาณ 
3 เดือนต่อ 2 สถานี และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนธันวาคมของปี 2566  
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(3) บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 600 ล้านบาท ไปใช้ส าหรับการสต็อกสินค้าเพื่อขาย
ในร้านเทอร์เทิลซ่ึงตั้งอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าจ านวนไม่เกิน 28 สถานี ดังกล่าวข้างต้น ภายในวงเงินดังกล่าว
จะสามารถใช้ในการหมุนเวียนสต็อกสินค้าได้ประมาณ 3 เดือน 

(4) บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 200 ล้านบาท ไปใช้ในการปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่
เดิม รวมทั้งการก่อสร้างใหม่ตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญา
ให้สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส กับ VGI ซ่ึงรวมถึงพื้นที่ที่บริษัทฯ 
และ/หรือ GW ได้รับสิทธใินการบริหารจัดการในปัจจุบัน โดยจะทยอยปรับปรุงและก่อสร้างซ่ึงคาดว่าจะ
แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2566 

(5) บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 800 ล้านบาท ไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก 
และ/หรือ ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้าปลีก โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การลงทุน รวมถึงข้อดีและข้อเสีย ผลประโยชน์ และความร่วมมือที่บริษัทฯ จะได้รับ ซ่ึงเมื่อบริษัทฯ ได้
เงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการเจรจาในรายละเอียดการลงทุนดังกล่าวต่อไป ซ่ึง
คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 

(6) บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 200 ล้านบาท ไปใช้ลงทุนในการก่อสร้างคลังสินค้า 
รวมทั้งระบบการบริหารสินค้า เพื่อบริหารสต็อกสินค้าของตัวเอง โดยคาดว่าจะมีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 
2,500 ถึง 3,000 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ มีแผนว่า เมื่อร้านเทอร์เทิลเปิดให้บริการแล้วประมาณ 20 สาขา 
บริษัทฯ จะเริ่มโครงการดังกล่าว โดยคาดว่าจะเริ่มประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 

(7) บริษัทฯ จะใช้เงินส่วนที่เหลือที่ได้จากการเพิ่มทุน จ านวนประมาณ 1,209.20 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนและเพื่อลงทุนส าหรับโครงการในอนาคต 

4.3  รายละเอียดโครงการ 

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ และการขยายธุรกิจภายใต้ร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และธุรกิจให้เช่าพื้นที่
เชิงพาณิชย ์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนโดยการเข้าซ้ือหุ้นของ GW และ
ลงทุนในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าที่บริษัทฯ และ  GW ได้รับสิทธิมาจาก VGI ดังมี
รายละเอียดปรากฏในข้อ 4.1 ข้างต้น การลงทุนดังกล่าวมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ การ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จะท าให้บริษัทฯ ได้มาซ่ึงพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความ
เช่ียวชาญในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และส่งผลให้การด าเนินงานของ 
บริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเข้าซ้ือหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW และการเข้าท าสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการ
พื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกับ VGI ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซ่ึง
สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ส าเร็จและความเสี่ยงจากการด าเนินการ

โครงการ 

หากบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในครั้งนี้ หรือไม่ได้รับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่
เพียงพอส าหรับการเข้าซ้ือหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW และการลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และธุรกิจ
การบริหารจัดการพื้นที่ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 4.1 ข้างต้น ได้ 

5. ข้อมูลที่เกี่ยวกบัผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรอืจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหบุ้คคลในวงจ ากัด  

5.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

(1) กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP  

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด X 100 

 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  
= 3.66  – 3.40 X 100 
 3.66  
= ร้อยละ 7.10  

(2) กรณกีารเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ภายใต้ธรุกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด X 100 
 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  
= 3.66  – 3.52 X 100 
 3.66  
= ร้อยละ 3.83  
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5.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

(1) กรณกีารเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

(1.1) ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรม

การออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ 

=           จ านวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้  
 จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ 

=             984, 000,000 + 240,000,000   
       365,549,286 + 984,000,000 + 240,000,000 
= ร้อยละ 77.00  
  
(1.2)  ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการ

ออกและเสนอขายหุ้น RO 

=           จ านวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้  
 จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ 

=                 984,000,000   
             365,549,286 + 984,000,000  

= ร้อยละ 72.91 

(2) กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO 

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หากผู้ถือ
หุ้นเดิมทุกรายจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุน้เดมิ 
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5.3 การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 

(1) กรณกีารเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

(1.1)  ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรม

การออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ 

=        Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลังเสนอขาย* 
 Earnings per share ก่อนเสนอขาย 

=              0.11796 – 0.02713   
  0.11796 

= ร้อยละ 77.00 

(1.2)  ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการ

ออกและเสนอขายหุ้น RO 

=        Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลังเสนอขาย* 
 Earnings per share ก่อนเสนอขาย 

=              0.11796 – 0.03195   
  0.11796 

= ร้อยละ 72.91 

(*หมายเหตุ EPS ก่อนเสนอขายและหลังเสนอขาย ค านวณจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

(2) กรณกีารเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ภายใต้ธรุกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO 

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

5.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบตอ่ส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธอิอกเสียงของผู้ถอืหุ้น 

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กับผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ตามรายละเอียดข้างต้น 
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บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคา
หุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอส าหรับการลงทุนในธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่
เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริษัทฯ จะได้รับสิทธิมาจาก VGI และที่ GW ได้รับสิทธจิาก VGI ในปัจจุบัน รวมถึง
การลงทุนก่อสร้างบนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าว และการลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ นอกจากนี้ การ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะท าให้บริษัทฯ ได้มาซ่ึงพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง และมีประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซ่ึงเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ ด้วย 

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธรุกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

6.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนส าหรับการออกและเสนอขายหุ้น PP จ านวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,039,200,000 บาท 

6.2 การช าระเงินและเงื่อนไขของการช าระเงิน 

ผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย จะท าการช าระค่าตอบแทนทั้งหมด เป็นเงินสดให้แก่บริษัทฯ ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน 
และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และเงื่อนไข
บังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาจองซ้ือหุ้น และ/หรือข้อตกลงกับผู้ลงทุนแต่ละราย ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการ
ผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว  

7. บุคคลท่ีเกี่ยวโยงและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 

POV เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก POV จะเข้าเป็น 
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยจะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ท าการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เสร็จสิ้น   

8. กรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการท าธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ทุกรายจึงมีสิทธิเข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
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9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน   

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น PP มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซ่ึงเท่ากับ 3.66 บาท  
(ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.6) และสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ซ่ึงตามงบการเงินรวมล่าสุดของ
บริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่ากับ 0.92 บาท 

นอกจากนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO  
มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นราคาเดียวกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น PP ซ่ึงเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้นรายใด 
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ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย 

ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ละ
ฝ่ายโดยอ้างอิงจากเกณฑ์การก าหนดราคาในข้อ 3.5 โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เป็นราคาต่ าตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และเป็นราคาใกล้เคียง
กับราคาตลาด และราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO  
ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้นรายใด 

เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน  

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจาก ในการขยาย
ธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ จ าเป็นจะต้องใช้พื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถเข้าถึงและน าเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคได้
เป็นจ านวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ ต้องการความมั่นคง โอกาสในการเติบโต และเงินทุนในการขยายธุรกิจดังกล่าว  
ในการนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรม PP จะท าให้บริษัทฯ ได้มาซ่ึงพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่มีความแข็งแกร่ง โดยสามารถท าให้บริษัทฯ ได้มาซ่ึงสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสที่ VGI ได้รับสัมปทานมาจาก BTSC ครอบคลุมมากที่สุดถึงจ านวน 31 สถานี เพื่อใช้เป็นพื้นที่
ประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นในการต่อ
ระยะเวลาของสิทธิดังกล่าวและได้รับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มเติมจาก VGI หาก 
VGI ได้รับสิทธิจาก BTSC หรือบริษัทในเครือ ในอนาคตอีกด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ซ่ึงท าให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิล
ของบริษัทฯ มีความมั่นคงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่ 
บริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องการแหล่งเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านเทอร์เทิลของ
บริษัทฯ และการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยการให้เช่าพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังมีรายละเอียดใน
ข้อ 4. ดังนั้น การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น  PP และภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะท าให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับโครงการดังกล่าว และท า
ให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และหากบริษัทฯ ใช้เงินกู้ทั้งจ านวนในการลงทุนดังกล่าวจะกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
เนื่องจากจะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน  

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบยีนในครัง้นี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ และลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหากระแสเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุง
พื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับสต็อกสินค้าของร้านเทอร์เทิล รวมถึงใช้ใน
การซ้ือหุ้นทั้งหมดของ GW และการลงทุนอื่น ๆ ดังมีรายละเอียดในข้อ 4. ซ่ึงถ้าหากบริษัทฯ ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบัน
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การเงินส าหรับการลงทุนและช าระค่าหุ้นดังกล่าวทั้งหมด จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน 
(Interest D/E Ratio) ของบริษัทฯ สูงขึ้นจาก 0.29 เท่า เป็น 3.53 เท่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ผู้ลงทุนมาเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง
ต่อไปในอนาคต 

ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน 

การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะส่งผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น 
(Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 77.00 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมราย
ใดใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ สามารถ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินทั้งส้ิน 4,039,200,000 บาท  

ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าการตกลงเข้าท ารายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซ่ึงเปน็บคุคลอิสระ เนื่องจากการที่ 
POV ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ VGI จองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนและเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ 
ได้มาซ่ึงสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก VGI (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ท าให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์
เทิลของบริษัทฯ และการบริหารจดัการพื้นทีบ่นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริษทัฯ มีความแน่นอนและมีโอกาสใน
การเติบโต ซ่ึงเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ POV ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ VGI เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นและพันธมิตรของ
บริษัทฯ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบี
ทีเอส และธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน ไม่เป็นราคาต่ าตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP 
และเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด จึงเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอรำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติให้น ำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 365,549,286 บำท เป็นทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 1,589,549,286 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 
โดยเป็นกำรเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้ 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น (หุน้) มูลค่าที่ตราไว ้(บาทต่อหุน้) รวม (บาท) 

   แบบก ำหนดวัตถุประสงค์
ในกำรใช้เงนิทนุ 

หุ้นสำมัญ 1,224,000,000 1.00 1,224,000,000 

   แบบมอบอ ำนำจทั่วไป 
(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน) 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น (หุ้น) อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ และ

ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บริษทั พอยท์ ออฟ 
วิว (พีโอวี) มีเดีย 
กรุ๊ป จ ำกัด (“POV”) 

953,500,000 - 3.30 หลังจำกได้รับอนุญำต
จำกส ำนักงำนก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (“ส านักงาน 

ก.ล.ต.”) โดยคำดว่ำจะ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จใน 
เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2565 

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ด้ำนล่ำง  
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น (หุ้น) อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ และ

ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ 
จ ำกัด 

15,350,000 - 3.30 หลังจำกได้รับอนุญำต
จำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

โดยคำดว่ำจะด ำเนินกำร
แล้วเสร็จในเดือน
มิถุนำยน พ.ศ.  2565 

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ด้ำนล่ำง 

Sliver Reward 
Holdings Limited 

15,150,000 - 3.30 หลังจำกได้รับอนุญำต
จำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

โดยคำดว่ำจะด ำเนินกำร
แล้วเสร็จในเดือน
มิถุนำยน พ.ศ. 2565 

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ด้ำนล่ำง 

ผู้ถือหุ้นเดิมตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Rights Offering) 

240,000,000 อัตรำกำร
จัดสรร  
1.5232 หุ้น
สำมัญเดิม ต่อ 
1 หุ้นสำมัญ
เพิ่มทุน 

3.30 วันที่ 24 และระหว่ำง
วันที่ 27 ถึงวันที่  

30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ด้ำนล่ำง 

หมายเหตุ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 
1,224,000,000 หุ้น ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

1) ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 
บำท ในรูปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ให้แก่ POV (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่บริษัท วีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) (“VGI”) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด) บริษัท เวิร์ค 
เอ็กซ์ จ ำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่ำ “ผู้ลงทุน”) ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท 

รวมมูลค่ำ 3,247,200,000 บำท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) 

ทั้งนี้ ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP เป็นกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 
ที่ผู้ถือหุ้นมีมติก ำหนดรำคำเสนอขำยไว้อย่ำงชัดเจน และไม่ถือเป็นกำรเสนอขำยหุ้นออกใหม่ในรำคำต่ ำตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง กำรอนุญำตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขำยหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เนื่องจำกรำคำเสนอขำยที่หุ้นละ 
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3.30 บำท เป็นรำคำที่ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำด หมำยถึง รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ของหุ้นของบริษัทฯ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 10 วันท ำกำร
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมกำรมีมติให้เสนอวำระต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติ
ให้บริษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว คือระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง 1 มีนำคม พ.ศ. 
2565 ซ่ึงเท่ำกับ 3.66 บำท (ข้อมูลจำก SETSMART) ดังนั้น ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ครั้งนี้ 
บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเข้ำท ำธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อตลำด
หลักทรัพย์ฯ ตำมประกำศเรื่องกำรอนุญำตเสนอขำยหุ้น PP และได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่ต่ ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐำนในกำรนับคะแนน รวมทั้งจะต้องได้รับกำรอนุญำต
จำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนกำรเสนอขำย 

นอกจำกนี้ กำรจองซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของผู้ลงทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP 
อยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำจองซ้ือหุ้นและข้อตกลงแต่ละฉบับที่บริษัทฯ จะเข้ำท ำกับผู้ลงทุนแต่ละ
รำย ซ่ึงรวมถึงในกรณีที่กำรเข้ำซ้ือหุ้นสำมัญทั้งหมดในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จ ำกัด  (“GW”) ของบริษัทฯ (ดังมี
รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย 1 สำรสนเทศรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ) ไม่เป็นผลส ำเร็จ บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ำกัด และ Sliver 
Reward Holdings Limited ซ่ึงเป็นผู้ขำยหุ้นใน GW อย่ำงไรก็ตำม หำกรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ 
ผู้ลงทุนดังกล่ำวมีรำคำต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ จะส่ัง
รับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สำมำรถน ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ดังกล่ำวออกขำยได้ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่หุ้นดังกล่ำวเริ่มท ำกำรซ้ือขำยในตลำด
หลักทรัพย์ฯ อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกวันที่หุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ครบ
ก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผู้ลงทุนสำมำรถทยอยขำยหุ้นที่ถูกส่ังห้ำมขำยได้ในจ ำนวนร้อยละ 25 ของจ ำนวน
หุ้นทั้งหมดที่ถูกส่ังห้ำมขำย ทั้งนี้ ตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอให้รับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 
2558 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

อนึ่ง เนื่องจำกหนึ่งในผู้ลงทุน อันได้แก่ POV ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ VGI ที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 
100 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด จะเข้ำเป็นผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ โดยจะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 
70.651 ของจ ำนวนที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ ได้ท ำกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น  PP เสร็จส้ิน ดังนั้น POV จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV จึงเข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำม

                                                           
1  POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ 

ได้ท ำกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ของบริษัทฯ 
เสร็จสมบูรณ์ภำยใต้สมมติฐำนว่ำผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและ
เสนอขำยหุ้น RO เต็มทั้งจ ำนวน 
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ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัท
จดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่

เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  

ในกำรนี้ ภำยหลังกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในครำวนี้  ผู้ลงทุนจะเข้ำถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเป็นสัดส่วนไม่
เกินร้อยละ 72.912 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรเพิ่มทุน และเนื่องจำก POV 
จะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ ภำยหลังธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ในครั้งนี้เสร็จส้ิน ซ่ึงจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผลให้ POV มีหน้ำที่ต้องท ำค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีกำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ซ่ึง
กำรท ำค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภำยหลังจำกที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่ POV รวมทั้งด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วในส่วนของหุ้นสำมัญเพิ่มทุนซ่ึงออกและ
จัดสรรให้แก่ POV แล้ว โดยบริษัทฯ คำดว่ำ POV จะเริ่มกำรท ำค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ภำยในไตรมำสที่ 3 ของ
ปี 2565 ทั้งนี้ ตำมประกำศ ทจ. 12/2554 ก ำหนดว่ำ รำคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ ำกว่ำรำคำสูงสุดที่ผู้ท ำ
ค ำเสนอซ้ือและบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ท ำค ำเสนอซ้ือ รวมทั้งบุคคลที่กระท ำกำรร่วมกันกับบุคคลข้ำงต้น ได้
หุ้นของบริษัทฯ มำในระหว่ำงระยะเวลำ 90 วันก่อนวันที่ยื่นค ำเสนอซ้ือ กล่ำวคือ รำคำเสนอซ้ือหลักทรัพย์จะไม่
ต่ ำกว่ำรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ 

2) ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอัตรำจัดสรร 1.5232 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 
ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท รวมมูลค่ำ 792,000,000 บำท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO”) 

อนึ่ง ในกรณีที่มีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นภำยใต้ธุรกรรม
กำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น
ซ่ึงแสดงควำมจ ำนงขอจองซ้ือเกินสัดส่วน โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นจนกว่ำจะหมด 
หรือไม่สำมำรถจัดสรรได้เนื่องจำกเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดประสงค์ที่จะจองซ้ือหุ้น

                                                           
2  สัดส่วนดังกล่ำวค ำนวณภำยใต้สมมติฐำนว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและ

เสนอขำยหุ้น RO  

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ครบเต็ม
จ ำนวน POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97 
และร้อยละ 0.95 ตำมล ำดับ รวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภำยหลังจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น RO และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP เสร็จสิ้น 
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ดังกล่ำวอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนที่เหลือจำกกำรเสนอขำยดังกล่ำวต่อไป  

ในกำรนี้ บริษัทฯ ได้ก ำหนดวันก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Record Date) ในวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 และวันจองซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมในระหว่ำงวันที่ 24 และ 27 – 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สิทธิดังกล่ำวต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน นอกจำกนี้ ในกรณีที่ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น  PP ให้แก่ POV ไม่เสร็จ
สมบูรณ์ตำมที่ก ำหนดในสัญญำจองซ้ือหุ้นที่ เกี่ยวข้อง (ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 
สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) บริษัทฯ จะยกเลิก
กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ทั้งนี้ ผู้ลงทุนใน
ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะไม่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกภำยใต้ธุรกรรม
กำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ในครั้งนี้ 

นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่สำย
งำนกำรเงิน บุคคลที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงินมอบหมำย มีอ ำนำจในกำร
พิจำรณำและก ำหนดรำยละเอียดอื่นใดที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
ซ่ึงรวมไปถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง  

1) กำรก ำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรำยละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ซ่ึงรวมถึง (ก) กำรจะไม่เสนอขำยหรือไม่จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น 
RO ในกรณีที่ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณ์ตำมที่ก ำหนดในสัญญำจองซ้ือ
หุ้นที่เกี่ยวข้อง และ (ข) กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน กำรก ำหนดวันเสนอขำย ระยะเวลำกำรจองซ้ือ และกำร
ช ำระค่ำหุ้น  

2) เจรจำ ตกลง เข้ำท ำและลงนำมในสัญญำ และ/หรือเอกสำรใด ๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่ำว รวมถึงกำรแก้ไขสัญญำและเอกสำรดังกล่ำว  

3) ลงนำมในแบบค ำขออนุญำต กำรขอผ่อนผันต่ำง ๆ หนังสือบอกกล่ำว ตลอดจนเอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่ำว ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อ และกำรยื่นค ำขออนุญำตหรือขอ
ผ่อนผัน กำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้ว รวมถึงเอกสำรอื่นใดต่อเจ้ำหน้ำที่หรือตัวแทน ของหน่วยงำน
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรน ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่ำวเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และ  

4) ด ำเนินกำรใด ๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่ำวตำม
สมควร 
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ในกำรนี้ ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO มีรำยละเอียดปรำกฏตำม
ส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัดและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ 

2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณทีี่มีเศษของหุ้น  

ในกรณีที่มีเศษหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยตำมสัดส่วนภำยใต้ธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น RO ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่ำวทิ้ง 

2.3 ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 

ข้อมูลของผู้จองซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และควำมสัมพันธ์กับบริษัทฯ  
มีรำยละเอียดปรำกฏตำมข้อ 2. และข้อ 3.1 ของส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก ำหนดวันประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ในวันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น.  
ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยก ำหนดวันก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วม
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2565 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วส ำหรับธุรกรรมกำรออกและเสนอขำย
หุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

4.2 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกัดจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ตำมที่ก ำหนดในประกำศเรื่องกำรอนุญำตเสนอขำยหุ้น PP ส ำหรับธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP  

4.3 บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนส ำหรับธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP 
และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และเข้ำท ำรำยกำรซ้ือ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น RO เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในกำรขยำยธุรกิจร้ำนค้ำของบริษัทฯ ภำยใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” และธุรกิจ
บริหำรจัดกำรพื้นที่ส ำหรับให้เช่ำพื้นที่เชิงพำณิชย์ บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส รวมถึงกำรก่อสร้ำง และ/หรือ ปรับปรุง
พื้นที่บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสภำยใต้สัญญำให้สิทธิในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เชิงพำณิชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส 
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กับ VGI รวมถึงเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในกำรรองรับกำรขยำยกิจกำร หรือกำรลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในอนำคต 
และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรของกลุ่มบริษัทฯดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมข้อ 4. ของส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 
สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจำกบริษัทฯ ต้องกำรแหล่งเงินทุน
ส ำหรับช ำระค่ำตอบแทนของธุรกรรมกำรเข้ำซ้ือหุ้น GW และเพื่อใช้ในกำรลงทุนก่อสร้ำง และ/หรือ ปรับปรุง
พื้นที่เชิงพำณิชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส และเป็นแหล่งเงินทุนส ำหรับสต็อกสินค้ำของร้ำนเทอร์เทิล รวมถึงเป็น
กำรรองรับกำรขยำยธุรกิจ และโครงกำรในอนำคตของบริษัทฯ ดังมีรำยละเอียดในข้อ 4. ของส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 
(สำรสนเทศเกีย่วกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) โดยกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
จะท ำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อกำรรองรับโครงกำรดังกล่ำว และท ำให้กำรขยำยธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลของ
บริษัทฯ และกำรให้เช่ำพื้นที่เชิงพำณิชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และหำกบริษัทฯ  
ใช้เงินกู้ทั้งจ ำนวนในกำรลงทุนดังกล่ำวจะกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เนื่องจำกจะมีภำระดอกเบี้ย
จ่ำยเพิ่มขึ้น 

นอกจำกนี้ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะท ำให้บริษัทฯ 
ได้มำซ่ึงพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีควำมแข็งแกร่ง โดยสำมำรถท ำให้บริษัทฯ ได้มำซ่ึงสิทธิในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่
เชิงพำณิชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสที่ VGI ได้รับสัมปทำนมำจำกบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ำกัด 
(มหำชน) (“BTSC”) ครอบคลุมมำกที่สุดถึงจ ำนวน 31 สถำนี เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลของ
บริษัทฯ โดยพื้นที่ดังกล่ำวเป็นพื้นที่ที่มีศักยภำพ สำมำรถเข้ำถึงและน ำเสนอสินค้ำต่อผู้บริโภคได้เป็นจ ำนวนมำก 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีสิทธิก่อนบุคคลภำยนอกรำยอื่นในกำรต่อระยะเวลำของสิทธิดังกล่ำวและได้รับสิทธิ
บริหำรจัดกำรพื้นที่บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสเพิ่มเติมจำก VGI หำก VGI ได้รับสิทธิจำก BTSC หรือบริษัทใน
เครือ ในอนำคตอีกด้วย (โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย 1 สำรสนเทศรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์
และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ซ่ึงท ำให้กำรขยำยธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลของบริษัทฯ มีควำมมั่นคงและ
แน่นอน และมีโอกำสเติบโตในอนำคตรวมถึงสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงธุรกิจให้แก่บริษัทฯ 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษัทหลังหักภำษี
เงินได้นิติบุคคล เงินส ำรองตำมกฎหมำย และเงินส ำรองอื่น ๆ ที่จ ำเป็นและเหมำะสม ทั้งนี้ อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล
ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  
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7.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล 

ผู้จองซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เมื่อผู้จองซ้ือได้รับกำร 
จดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว โดยมีช่ือปรำกฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

8. รายละเอียดอื่นใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนมุัติการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

โปรดพิจำรณำข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมข้อ 5. ของส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 
สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1. ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2565 

2. วันก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)  

วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2565 

3. วันประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

4. จดทะเบียนมตเิพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ภำยใน 14 วัน นับแต่วันที่ทีป่ระชุม 
ผู้ถือหุ้นมีมตใิหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน 

ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP 
5. เสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด หลังได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุน้มีมติอนุมตัิ ทั้งนี้ ภำยใน

เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2565 

6. จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์ ภำยใน 14 วันนับจำกวันจองซ้ือและ
ช ำระค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทนุ 

ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO 
7. วันก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสำมัญ 

เพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) 
(Record Date) 

วันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

8. วันจองซ้ือและช ำระค่ำหุน้สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น (Rights Offering)  

วันที่ 24 และระหว่ำงวันที่ 27 ถึงวันที่ 30 
มิถุนำยน พ.ศ. 2565  
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ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

9. จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์ ภำยใน 14 วันนับจำกวันจองซ้ือและ
ช ำระค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทนุ 

10. น ำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งส ำหรับธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำย
หุ้น RO เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยฯ์ 

จะแจง้ใหท้รำบในภำยหลัง 

 

บริษทัฯ ขอรบัรองว่ำสำรสนเทศในแบบรำยงำนนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
 

(นำยวรพจน์ จรรยโ์กมล) 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงนิ 
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