วันที 2 มีนาคม พ.ศ. 2565
เรื อง

การเข้าซื อหุ ้นสามัญในบริ ษทั กรุ๊ ป เวิร์ค จํากัด การเข้าทําสัญญาให้สิทธิ บริ หารจัดการพืนที เชิ งพาณิ ชย์บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) การออกและ
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการเรี ยกประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2565 (แก้ไขครังที 3)

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิงทีส่ งมาด้วย

1.
2.
3.

สารสนเทศรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั เนชัน อินเตอร์เนชันแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
สารสนเทศเกี ยวกับ การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ มทุ น และรายการที เกี ยวโยงกัน ของบริ ษ ัท เนชัน
อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
แบบรายงานการเพิมทุน (F53-4)

บริ ษทั เนชัน อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครังที 2/2565 ซึงประชุมเมือวันที 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. โดยทีประชุมได้มีมติอนุมตั ิเรื องสําคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี
1.

อนุ ม ัติ ใ ห้เ สนอต่อ ที ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพือพิจ ารณาอนุ ม ัติ ก ารเข้า ซื อหุ ้น สามัญ ในบริ ษทั กรุ๊ ป เวิร์ ค จํา กัด
(“GW”) ซึงเป็ นบริ ษทั จํากัดทีจดทะเบียนจัดตังขึนภายใต้กฎหมายไทย ประกอบธุรกิจบริ หารจัดการพืนทีเชิง
พาณิ ชย์บางส่ วนบนสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอสจํานวน 5 สถานี และบริ หารพืนทีขายสิ นค้าบริ เวณท่าเทียบเรื อ
จํานวน 3 แห่ ง ทีมุ่งเน้นการใช้พืนทีดังกล่าวเพือนําเสนอแบรนด์ของร้านค้าต่อผูบ้ ริ โภค และเป็ นช่องทางการ
ซือขายสิ นค้าทีเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีมีการสัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรื อ อันมี
แนวโน้มเติบโตขึนในช่วงระยะเวลาทีผ่านมา เป็ นจํานวน 62,500 หุ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 100 ของหุ้นทังหมดใน GW จากผูถ้ ือหุ น้ เดิมของ GW ทังหมดจํานวน 3 ราย ได้แก่ (1) บริ ษทั
วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (“VGI”) (2) บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด และ (3) Sliver Reward Holdings Limited (รวม
เรี ยกว่า “กลุ่มผู้ขาย”) ในราคาซือขายจํานวนไม่เกิน 110 ล้านบาท (“ธุรกรรมการเข้ าซื อหุ้น GW”)

2.

อนุ มตั ิ ใ ห้เ สนอต่อที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ้น เพือพิจ ารณาอนุ มตั ิการเข้าทําสัญญาให้สิ ท ธิ บ ริ หารจัดการพืนที เชิ ง
พาณิ ชย์บ นสถานี ร ถไฟฟ้ า บี ที เ อส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement)
จํานวนไม่เกิน 31 สถานี (ซึ งรวมถึงพืนทีบนสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอสที GW ได้รับสิ ทธิ ตามทีปรากฏในข้อ 1.
ข้างต้น และที บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการอยูใ่ นปั จจุบนั ) กับ VGI ซึ งเป็ นผูไ้ ด้รับสัมปทานใน
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การบริ ห ารจัดการพืนที บนสถานี รถไฟฟ้ าบีที เอสดังกล่าวจากบริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) (“BTSC”) ทังนี เพือรับสิ ทธิ จาก VGI ในการบริ หารจัดการพืนที เชิ งพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้ า
บีทีเอส สําหรับ ประกอบธุรกิจบริ หารจัด การร้านค้าของบริ ษทั ฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์ เทิล” และสําหรั บ
บริ หารจัดการพืนทีเพือการให้เช่าพืนทีเชิงพาณิ ชย์แก่ผเู้ ช่ารายอืนในการประกอบกิจการร้านขายสิ นค้าหรื อ
บริ การประเภทต่าง ๆ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ 7.5 ปี (สิ นสุ ดวันที 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572)
และคู่สัญญาอาจต่อสัญญาได้ตามเงื อนไขทีกําหนดไว้ในสัญญา โดยคาดว่ามีมูลค่ารวมของสัญญาประมาณ
2,665.93 ล้านบาท (“ธุรกรรมการเข้ าทําสัญญาให้ สิทธิฯ”)
รายละเอี ยดของธุ รกรรมการเข้าซื อหุ้น GW ตามที ปรากฏในข้อ 1. และธุ รกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิ ฯ ตามที
ปรากฏในข้อ 2. ปรากฏตามสิ งที ส่ งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการได้ มาซึ งสิ นทรั พย์ และรายการที เกียวโยงกัน ของ
บริ ษัท เนชัน อินเตอร์ เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน))
ทังนี ธุรกรรมการเข้าซือหุน้ GW ตามทีปรากฏในข้อ 1. และ ธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ ตามทีปรากฏในข้อ 2.
ข้างต้นเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรื อง
หลัก เกณฑ์ใ นการทํา รายการที มี นั ย สํา คัญ ที เข้า ข่ า ยเป็ นการได้ม าหรื อจํา หน่ า ยไปซึ งทรั พ ย์สิ น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนใน
การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศเรื องรายการ
ได้มาหรื อจําหน่ ายไป”) โดยธุรกรรมการเข้าซื อหุน้ GW มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเข้า
ทําสัญญาให้สิทธิ ฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 531.31 ซึ งคํานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน (โดย
อ้า งอิ ง จากงบการเงิ น รวมล่า สุ ด ของบริ ษ ัท ฯ ที ผ่ า นการตรวจสอบของผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญาต สิ นสุ ด ณ วัน ที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทังสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 553.23 ทังนี บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการ
ได้มาซึ งสิ นทรัพย์รายการอืนในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในครังนี ดังนัน
ขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซื อหุน้ GW และธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ จึงรวมกันเท่ากับร้อยละ 553.23
ซึงสูงกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที 1 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจําหน่ายไป
นอกจากนี เนื องจากบริ ษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (“POV”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI ที VGI
ถือหุ ้นอยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทังหมด จะเข้าซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน 953,500,000
หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในรู ปแบบของการออกและเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) (ซึงได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในคราวเดียวกันนี และมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.
และตามสิ งที ส่ งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ มทุนและรายการที เกียวโยงกันของบริ ษัท
เนชัน อิ นเตอร์ เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)) คิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 70.651 ของจํานวนหุน้ ทีออก
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POV จะถือหุ ้นของบริ ษ ัทฯ ในสัดส่ วนร้อยละ . ของจํานวนหุ้ นทีออกและจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของบริ ษ ัทฯ ภายหลังจากทีบริ ษ ัทฯ ได้ทาํ การเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น RO (ตามนิยามในข้อ 4. ด้านล่าง) ของบริ ษทั ฯ เสร็ จสมบูรณ์ ภายใต้สมมติฐาน
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และจําหน่ ายแล้วทังหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ดังนัน ภายหลังการเข้า
ซือหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว VGI และ POV จะเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ส่งผลให้ VGI เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน
ของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จด
ทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศเรื องรายการทีเกียวโยงกัน”)
และธุ รกรรมการเข้าซื อหุ ้น GW จาก VGI และธุ รกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิท ธิ ฯ เข้าข่ายเป็ นรายการทีเกี ยวโยงกัน
ตามประกาศเรื องรายการที เกียวโยงกัน โดยธุรกรรมการเข้าซื อหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.60
และธุ รกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิ ฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ท ธิ
(NTA) ของบริ ษทั ฯ (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริ ษทั ฯ ที ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทังสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 1,172.77 นอกจากนี
บริ ษทั ฯ มีรายการทีเกี ยวโยงกันอืนในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP ซึ ง
ได้รับการอนุ ม ตั ิ จากที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ในคราวเดี ยวกันนี (ดังมีรายละเอี ยดปรากฏตามสิ งที ส่ ง มาด้วย 2
(สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัท เนชัน อินเตอร์ เนชันแนล เอ็ด
ดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)) โดยมี ขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ท ธิ (NTA)
ของบริ ษทั ฯ ดังนัน เมือรวมขนาดรายการของธุ รกรรมการเข้าซื อหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้
สิ ทธิฯ ในครังนีเข้ากับรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2,545.64
ในการนี เนื องจากธุรกรรมการเข้าซื อหุ้น GW ตามที ปรากฏในข้อ 1. และธุ รกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิ ฯ ตามที
ปรากฎในข้อ 2. เข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที 1 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจําหน่ายไป และธุรกรรมการเข้าซื อหุ้น
GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดธุรกรรมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ทีมี
ตัวตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ตามประกาศรายการที เกียวโยงกัน ดังมีรายละเอียดข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าทีต้องดําเนินการ
ต่าง ๆ ดังนี
1)

เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทําธุรกรรมการเข้าซื อหุน้ GW และธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ตามประกาศเรื องรายการได้มาหรื อจําหน่ ายไป และ
ประกาศเรื องรายการทีเกียวโยงกัน

2)

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ เพือขออนุมตั ิการเข้าทําธุรกรรมการเข้าซื อหุน้ GW และธุรกรรม
การเข้าทําสัญญาให้สิ ท ธิ ฯ ดังกล่าว โดยจะต้องได้รับ อนุ มตั ิ จากที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ้น ของบริ ษทั ฯ ด้วย

ว่าผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ จองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทังจํานวน (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในสิ งที
ส่ งมาด้วย 2 สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
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คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน และ
3)

3.

แต่งตังที ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพือแสดงความเห็นเกี ยวกับธุรกรรมการเข้าซื อหุ้น GW และ
ธุ รกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิท ธิ ฯ และจัด ส่ ง ความเห็ น ดัง กล่ า วต่ อ สํานัก งานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํ านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ โดย
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตังที ปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากัด เพือทําหน้าทีเป็ นที
ปรึ กษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทําธุรกรรมการเข้าซื อหุน้ GW และ ธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้
สิ ทธิฯ ในครังนี
อนุ มตั ิ ให้เ สนอต่อที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น เพือพิจ ารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุน จํานวน
ไม่เกิน 984,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในรู ปแบบของการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ให้แก่ POV ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้น
ทังหมด บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด และ Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรี ยกว่า “ผู้ลงทุน”) ในราคา
เสนอขายหุน้ ละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”)
ธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็ นการเสนอขายหุ้นให้แก่ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ทีผูถ้ ือหุน้ มีมติกาํ หนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็ นการเสนอขายหุน้ ออกใหม่ในราคาตําตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรื อง การอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศเรื องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เนืองจากราคาเสนอขายทีหุน้ ละ
3.30 บาท เป็ นราคาทีไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ งเท่ากับ 3.66 บาท ดังนัน บริ ษทั ฯ จะต้องเปิ ดเผย
สารสนเทศเกี ยวกับ การเข้า ทํา ธุ ร กรรมการออกและเสนอขายหุ้ น PP ในครั งนี ต่ อตลาดหลักทรั พย์ฯ
ตามประกาศเรื องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และได้รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั
คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น ที มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน รวมทังจะต้องได้รับการอนุ ญาตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย
อนึ ง การจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุ นของบริ ษทั ฯ ของผูล้ งทุ นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP
อยูภ่ ายใต้เงือนไขทีกําหนดในสัญญาจองซื อหุ ้นและข้อตกลงแต่ละฉบับทีบริ ษทั ฯ จะเข้าทํากับผูล้ งทุนแต่ละ
ราย ซึ งรวมถึงในกรณี ทีหากธุรกรรมการเข้าซื อหุ น้ สามัญ GW ของบริ ษทั ฯ (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ งที
ส่ งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการได้ มาซึ งสิ นทรั พย์ และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัท เนชั น อินเตอร์ เนชัน
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)) ไม่เป็ นผลสําเร็จ บริ ษทั ฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ บริ ษทั เวิร์ค
เอ็กซ์ จํากัด และ Sliver Reward Holdings Limited ซึงเป็ นผูข้ ายหุน้ ใน GW นอกจากนี การออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนให้แก่ POV และการได้รับชําระค่าหุ้นดังกล่าวจาก POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น
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PP เป็ นเงือนไขบังคับก่อนของธุรกรรมการเข้าซื อหุน้ GW และธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิ ฯ เพือรับสิ ทธิ
จาก VGI ตามทีกําหนดในสัญญาทีเกียวข้องด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมตามสิ งทีส่งมาด้วย 1 สารสนเทศ
รายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ในการนี บริ ษทั ฯ คาดว่าธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ น้ PP จะเสร็ จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยบริ ษทั ฯ จะกําหนดวันจองซื อและ
ชําระค่าหุ ้นสามัญเพิมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP ทีแน่ นอน ภายหลังจากทีทีประชุมผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ รวมถึงธุรกรรมการเข้าซื อหุ ้น
สามัญ GW และธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ ดังกล่าว
ในการนี เนื องจากหนึ งในผูล้ งทุ น อันได้แก่ POV จะเข้าเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยจะถื อหุ ้น
บริ ษทั ฯ ในสัด ส่ วนไม่เ กิ น ร้อยละ 70.652 ของจํานวนหุ ้นที ออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริ ษทั ฯ
ภายหลัง จากที บริ ษ ัท ฯ ได้ท ํา การเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ มทุ น ในธุ ร กรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
เสร็ จสิ น ดังนัน POV จึ งเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP จึงเข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน ตามประกาศ
เรื องรายการที เกี ยวโยงกัน ซึ งมี ข นาดรายการเท่ ากับร้ อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสิ น ทรัพย์ทีมี ตวั ตนสุ ท ธิ
(NTA) ของบริ ษทั ฯ ตามทีปรากฏในงบการเงินรวมล่าสุดของบริ ษทั ฯ ที ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทังนี บริ ษทั ฯ มีรายการทีเกียวโยงอืนทีเกิดขึนในรอบ 6 เดือน
ทีผ่านมา อันได้แก่ธุรกรรมการเข้าซือหุน้ GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ กับ VGI (ซึง
ได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในคราวเดียวกันนี ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ งทีส่ งมา
ด้วย 1 (สารสนเทศรายการได้ มาซึ งสิ นทรั พย์ และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัท เนชัน อิ นเตอร์ เนชันแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)) ซึงมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตน
สุทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ ดังนัน เมือรวมขนาดรายการของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ให้แก่ POV
กับรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ ในรอบ 6 เดือนทีผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็ นร้อยละ 2,545.64
ซึ งเกิ น กว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ทีมี ตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ดังนัน ในการออกและเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิมทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าที ต้องดําเนิ นการ
ดังนี
(1)

2

เปิ ดเผยสารสนเทศเกี ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP ให้แก่ POV ตามประกาศเรื อง
รายการทีเกียวโยงกัน

POV จะถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากทีบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิมทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น RO (ตามนิยามในข้อ 4. ด้านล่าง) ของบริ ษทั ฯ เสร็ จสมบูรณ์ ภายใต้สมมติฐาน
ว่าผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น RO เต็มทังจํานวน
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(2)

ได้รับอนุมตั ิจากที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่ตากว่
ํ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที มีส่วนได้
เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน

(3)

แต่งตังที ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพือแสดงความเห็นเกี ยวกับรายการดังกล่าวและจัด ส่ ง
ความเห็ นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในการนี บริ ษทั ฯ ได้
แต่งตังทีปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากัด เพือทําหน้าที เป็ นทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทําธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ให้แก่ POV

อนึง เนืองจาก POV จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจํานวนหุ น้ ทีออกและ
จําหน่ายแล้วทังหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากทีบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ ้น PP เสร็ จสิ น ซึ งจะมีสิทธิ ออกเสี ยงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิออกเสี ยงทังหมด
ของบริ ษ ัท ฯ เป็ นผลให้ POV มี ห น้าที ต้องทํา คําเสนอซื อหลัก ทรั พ ย์ท ังหมดของบริ ษทั ฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพือครอบงํากิจการ (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ซึงการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์
จะเกิ ด ขึ นภายหลัง จากที บริ ษทั ฯ ได้ออกและจัด สรรหุ ้น สามัญเพิ มทุน ของบริ ษ ทั ฯ ให้แ ก่ POV รวมทัง
ดําเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิมทุนซึงออกและจัดสรรให้แก่ POV
แล้ว โดยบริ ษทั ฯ คาดว่า POV จะเริ มการทําคําเสนอซื อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที 3 ของปี 2565 ทังนี ตาม
ประกาศ ทจ. 12/2554 กําหนดว่า ราคาเสนอซื อหลักทรัพย์จะต้องไม่ตากว่
ํ าราคาสู งสุดทีผูท้ าํ คําเสนอซือและ
บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซื อ รวมทังบุคคลทีกระทําการร่ วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของ
บริ ษทั ฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันทียืนคําเสนอซื อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื อหลักทรัพย์จะไม่ตาํ
กว่าราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนทีออกให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ภายใต้ธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุน้ PP ในครังนี
ทังนี รายละเอียดเกี ยวกับธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP ปรากฏตามสิ งที ส่ งมาด้วย 2 (สารสนเทศ
เกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัท เนชัน อิ นเตอร์ เนชันแนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)) และสิ งทีส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิมทุน (F53-4))
4.

อนุ มตั ิ ให้เสนอต่อที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิ การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุ นของบริ ษ ทั ฯ
จํานวนไม่เกิ น 240,000,000 หุ้น มูลค่ าที ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แ ก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิมทุน ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 3.30
บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO”)
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อนึ ง ในกรณี ทีมีหุ้นสามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ ้นภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น RO ในรอบแรกแล้ว บริ ษ ทั ฯ จะจัด สรรหุ ้น สามัญเพิมทุน ส่ วนที เหลื อ ให้แ ก่
ผูถ้ ือหุ ้นซึ งแสดงความจํานงขอจองซื อเกินสัดส่ วน โดยบริ ษทั ฯ จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุ ้นจนกว่า
จะหมด หรื อไม่สามารถจัดสรรได้เนื องจากเป็ นเศษหุ้น หรื อจนกว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้นรายใดประสงค์ทีจะจองซือ
หุน้ ดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีทีมีหุน้ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ตามสัดส่วนการถือ
หุน้ บริ ษทั ฯ จะเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพือตัดหุ้นสามัญ
เพิมทุนทีเหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป
ในการนี บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิ จองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือ
หุ้น (Record Date) ในวันที 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวันจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนทีเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ เดิมในระหว่างวันที 24 และวันที 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทังนี สิทธิดงั กล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
ที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ก่อน นอกจากนี ในกรณี ทีธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP ไม่เ สร็ จ
สมบูรณ์ตามทีกําหนดในสัญญาจองซือหุน้ บริ ษทั ฯ จะยกเลิกการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น RO อนึ ง ผูล้ งทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะไม่มีสิทธิ
จองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ทีออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO ในครังนี
ทังนี รายละเอียดเกี ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้วย 2 (สารสนเทศ
เกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัท เนชัน อิ นเตอร์ เนชันแนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)) และสิ งทีส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิมทุน (F53-4))
5.

อนุมตั ิให้เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน 25,000,000
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 390,549,286 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 365,549,286 บาท โดยการ
ตัดหุ ้นสามัญทียังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 25,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท

6.

อนุมตั ิให้เสนอต่อที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ
ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ

7.

อนุ ม ัติ ใ ห้เ สนอต่ อ ที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น เพื อพิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารเพิ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ จํา นวน
1,224,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํา นวน 365,549,286 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน
1,589,549,286 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิมทุนจํานวน 1,224,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท

8.

อนุมตั ิให้เสนอต่อที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ
ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
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9.

3

อนุมตั ิให้เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ เพือรองรับ
การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี
(1)

จัดสรรหุ น้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน 953,500,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพือ
เสนอขายให้แก่ POV ซึ งเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 70.653 ของ
จํานวนหุ ้นที ออกและจําหน่ายแล้วทังหมด ในราคาเสนอขาย 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวม
ทังสิ น 3,146,550,000 บาท

(2)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน 15,350,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ให้แก่
บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1.14 ของจํานวนหุ น้ ทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมด
ในราคาเสนอขาย 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ น 50,655, บาท

(3)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน 15,150,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ให้แก่
Sliver Reward Holdings Limited คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1.12 ของจํานวนหุ ้นที ออกและจําหน่ าย
แล้วทังหมด ในราคาเสนอขาย 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ น 49,995,000 บาท

10.

อนุ ม ัติให้เสนอต่ อที ประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเพื อพิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุ นของบริ ษ ทั ฯ จํา นวน
240,000,000 หุ ้น ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้น
เดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิมทุน ในราคาเสนอขายหุ น้ ละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท

11.

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง บริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากัด เป็ นทีปรึ กษาทางการเงินอิสระของบริ ษทั ฯ
เพือให้ความเห็ นเกี ยวกับการเข้าธุ รกรรมดังต่อไปนี รวมทังจัดส่ งความเห็ น ดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
(1)

ธุรกรรมการเข้าซือหุน้ GW ซึงเป็ นรายการได้มาซึงสิ นทรัพย์ โดยการเข้าซือหุน้ GW จาก VGI เป็ น
รายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ

(2)

ธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิ ฯ ซึ งเป็ นรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ และ

คํานวณภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ จองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น RO ทังนี ในกรณีทีผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของ
บริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น RO ครบเต็มจํานวน POV บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด และ Sliver Reward Holdings Limited
จะถือหุ้นบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้ อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97 และร้อยละ 0.95 ตามลําดับ รวมกันเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 61.91 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิม
ทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น RO และ ธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP เสร็ จสิ น
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(3)
12.

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ซึงเป็ นการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) โดยการออกและเสนอขายหุน้ ให้แก่ POV เป็ นรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ

พิจารณาอนุ มตั ิการกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที 1/2565 ในวันที 10 พฤษภาคม 2565 เวลา . น.
ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ น้ ทีมีสิทธิในการ
เข้าร่ วมประชุม วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั งที 1/2565 (Record Date) ในวัน ที 1 เมษายน พ.ศ. 2565 และกําหนด
ระเบียบวาระการประชุมดังนี
วาระที 1

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ การเข้า ซื อหุ ้น สามัญ ในบริ ษ ัท กรุ๊ ป เวิร์ ค จํา กัด ซึ งเป็ นรายการได้ม าซึ ง
สิ นทรัพย์ โดยการเข้าซื อหุ ้นจากบริ ษทั วีจีไอ จํากัด (มหาชน) เป็ นรายการทีเกียวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ

วาระที 2

พิจารณาอนุ มตั ิการเข้าทําสัญญาให้สิทธิ บ ริ หารจัด การพืนที เชิ งพาณิ ชย์บ นสถานี รถไฟฟ้ า
บีทีเอส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ บริ ษทั วีจีไอ
จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นรายการได้มาซึงสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ

วาระที 3

พิจารณาอนุมตั ิการการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 984,000,000 หุ ้น
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในรู ปแบบของการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) ให้แก่บริ ษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จํากัด บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด
และ Sliver Reward Holdings Limited โดยการออกและเสนอขายหุน้ ให้แก่บริ ษทั พอยท์ ออฟ
วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จํากัด เป็ นรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ

วาระที 4

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารออกและเสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ มทุ น ของบริ ษัท ฯ จํา นวนไม่ เ กิ น
240,000,000 หุ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ ผูถ้ ือหุ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น
(Rights Offering)

วาระที 5

พิ จ ารณาอนุ ม ัติก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ จํา นวน 25,000,000 บาท จากทุ น จด
ทะเบียนเดิมจํานวน 390,549,286 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 365,549,286 บาท โดยการ
ตัดหุ ้นสามัญทียังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 25,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท

วาระที 6

พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพือให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
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วาระที 7

พิ จ ารณาอนุ ม ัติก ารเพิมทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ จํา นวน 1,224,000,000 บาท จากทุ น
จดทะเบี ยนเดิ มจํานวน 365,549,286 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ยนจํานวน 1,589,549,286 บาท
โดยการออกหุ น้ สามัญเพิมทุนจํานวน 1,224,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท

วาระที 8

พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพือให้สอดคล้อง
กับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ

วาระที 9

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ

วาระที 10

วาระที 9.1

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน 953,500,000
หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพือเสนอขายให้แก่ บริ ษทั พอยท์ ออฟ วิว
(พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จํากัด ซึ งเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ

วาระที 9.2

พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน 15,350,000
หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ให้แก่บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด

วาระที 9.3

พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน 15,150,000
หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited

วาระที 9.4

พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน 240,000,000
หุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)

พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ามี)

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เนชัน อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

(นายวรพจน์ จรรย์โกมล)
ประธานเจ้าหน้าทีสายงานการเงิน
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สิงทีส่ งมาด้วย 1
สารสนเทศรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของ
บริษัท เนชัน อินเตอร์ เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เนชัน อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครังที
2/2565 เมือวันที 2 มีน าคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติอนุ มตั ิ (1) การเข้าซื อหุ ้นสามัญทังหมดของบริ ษทั กรุ๊ ปเวิร์ค จํากัด (“GW”)
จากผูถ้ ือหุ ้นเดิมของ GW และ ( ) การเข้าทําสัญญาให้สิทธิบริ หารจัดการพืนทีเชิงพาณิ ชย์ (License to Manage and Operate
Merchandising Space Agreement) เพือรับสิ ทธิบริ หารจัดการพืนทีสําหรับการให้เช่าพืนทีเชิงพาณิ ชย์ และสําหรับประกอบ
ธุรกิจบริ หารจัดการร้านค้าของบริ ษทั ฯ บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส จํานวนไม่เกิน สถานี กับ บริ ษทั วีจีไอ จํากัด (มหาชน)
(“VGI”) (“สัญญาให้ สิทธิฯ”) โดยมีรายละเอียดดังนี
1) บริ ษทั ฯ จะเข้าซื อหุ น้ สามัญของ GW ซึงเป็ นบริ ษทั จํากัดทีจดทะเบียนจัดตังขึนภายใต้กฎหมายไทย ประกอบ
ธุรกิจบริ หารจัดการพืนทีเชิงพาณิชย์บางส่ วนบนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสจํานวน 5 สถานี และบริ หารพืนทีขาย
สิ นค้าบริ เวณท่าเทียบเรื อ จํานวน 3 แห่ ง (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 4 (1)) ทีมุ่งเน้นการใช้พืนทีดังกล่าว
เพือนําเสนอแบรนด์ของร้านค้าต่อผูบ้ ริ โภค และเป็ นช่องทางการซื อขายสิ นค้าทีเหมาะสมกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคทีสัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสและท่าเรื อ อันมีแนวโน้มเติบโตขึนในช่วงระยะเวลาทีผ่านมา เป็ น
จํานวน 62,500 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของหุ ้นทังหมดใน GW จาก
ผูถ้ ื อหุ้น เดิ ม ของ GW ทังหมดจํานวน 3 ราย ได้แก่ (1) VGI (2) บริ ษ ทั เวิ ร์ค เอ็กซ์ จํากัด และ (3) Sliver
Reward Holdings Limited (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มผู้ขาย”) ในราคาซือขายจํานวนไม่เกิน 110 ล้านบาท (“ธุรกรรม
การเข้าซื อหุ้น GW”) และ
2) บริ ษทั ฯ จะเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ สําหรับการบริ หารจัดการพืนทีบนสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอส จํานวนไม่เกิน 31
สถานี (ซึ งรวมถึง พืนบนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสที GW ได้รับสิ ทธิ ขา้ งต้น และทีบริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ ในการ
บริ หารจัดการอยู่ในปั จจุบนั ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3 (2)) กับ VGI ซึ งเป็ น ผูไ้ ด้รับสัมปทานในการ
บริ หารจัดการพืนทีบนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสดังกล่าวจากบริ ษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
(“BTSC”) ทังนี เพือรั บสิ ท ธิ จาก VGI ในการบริ ห ารจัด การพืนทีเชิ งพาณิ ช ย์บ นสถานี ร ถไฟฟ้ าบี ทีเ อส
สําหรั บ ประกอบธุ รกิจบริ ห ารจัดการร้ านค้าของบริ ษ ทั ฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์ เ ทิล” และสําหรั บ บริ หาร
จัดการพืนทีเพือการให้เช่ าพืนทีเชิงพาณิ ชย์แก่ผูเ้ ช่ารายอืนในการประกอบกิจการร้านขายสิ นค้าหรื อบริ การ
ประเภทต่าง ๆ โดยสัญญาดังกล่าวมี ระยะเวลาประมาณ 7.5 ปี (สิ นสุ ดวันที 4 ธัน วาคม พ.ศ. 2572) และ
คู่สัญญาอาจต่อ สัญ ญาได้ตามเงื อนไขทีกําหนดไว้ในสัญ ญา โดยคาดว่ ามู ลค่ ารวมของสัญ ญาจะมี มู ล ค่ า
ประมาณ 2,665.93 ล้านบาท (“ธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้ สิทธิฯ”)
(ธุรกรรมการเข้าซื อหุ น้ GW และธุ รกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ รวมเรี ยกว่า “ธุรกรรมฯ”)
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ทังนี ธุ รกรรมฯ ข้างต้นเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที ทจ. 20/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรั พย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนใน
การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการได้ มาหรื อ
จําหน่ ายไป”) โดยธุ รกรรมการเข้าซื อหุ้น GW มีขนาดรายการสูงสุ ดเท่ากับร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้
สิ ทธิ ฯ มีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับ ร้ อยละ 531.31 ซึ งคํานวณตามเกณฑ์มูลค่ ารวมของสิ งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบ
การเงิ นรวมล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ทีผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดย
ขนาดรายการของทังสองธุ รกรรมรวมกันเท่ากับร้ อยละ 553.23 ทังนี บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการได้มาซึงสิ นทรัพย์รายการอืนในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในครังนี ดังนัน ขนาดรายการของธุรกรรมฯ จึงรวมเท่ากับร้ อยละ
553.23 ซึงสู งกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที 1 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจําหน่ ายไป
ในการนี เนื องจาก บริ ษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (“POV”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI ที VGI
ถือหุ ้นอยู่ในสัดส่ วนร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ ้นทังหมด จะเข้าซื อหุ ้น สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน 953,500,000 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในรู ปแบบของการออกและเสนอขายหุ้น ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
(ซึ งได้รับการอนุ มตั ิจากทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ในคราวเดียวกันนี และมีร ายละเอียดปรากฏตามสิ งที ส่ งมาด้วย 2
สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุน และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ) คิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกินร้ อยละ
70.651 ของจํานวนหุ ้นทีออกและจําหน่ ายแล้วทังหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวของบริ ษทั ฯ
ดังนัน ภายหลังการเข้าซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว VGI และ POV จะเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้ VGI เป็ น
บุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการ
ทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบ ตั ิการของ
บริ ษทั จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังทีได้มีก ารแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน”)
และธุ รกรรมการเข้าซื อหุ ้น GW จาก VGI และธุ รกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิ ฯ เข้าข่ายเป็ นรายการที เกี ยวโยงกัน ตาม
ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน โดยธุรกรรมการเข้าซือหุน้ GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.60 และธุรกรรมการ
เข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ (โดย
อ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ทีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต สิ นสุ ด ณ วัน ที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทังสองธุ รกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 1,172.77 นอกจากนี บริ ษทั ฯ มีรายการทีเกียวโยงกัน
อืนในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการออกหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ POV ซึงได้รับการอนุ มตั ิจากทีประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ในคราวเดียวกันนี (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี ยวกับการเสนอขายหุ ้น สามัญเพิมทุ น และ
รายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ) โดยมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ทีมี ตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของ
1

POV จะถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของจํานวนหุน้ ทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากทีบริ ษทั ฯ ได้
ทํา การเสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ มทุ น ในธุ ร กรรมการออกและเสนอขายหุ้ น ให้แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กั ด (Private Placement) จํา นวน
984,000,000 หุน้ (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Rights Offering) จํานวน 240,000,000 หุน้ (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้ น RO”) ภายใต้สมมติฐานว่าผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ
ใช้สิทธิจองซื อหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น RO เต็มทังจํานวน (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติม
ในสิงทีส่ งมาด้วย 2 สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
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บริ ษทั ฯ ดังนัน เมือรวมขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซื อหุ น้ GW จาก VGI และ ธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ ในครัง
นีเข้ากับรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2,545.64
ในการนี เนื องจากธุรกรรมฯ เข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที 1 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจําหน่ายไป และธุ รกรรม
การเข้าซื อหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิ ฯ มีขนาดธุ รกรรมรวมกันเกิ นกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สิ นทรัพย์ทีมี ตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษ ทั ฯ ตามประกาศรายการทีเกี ยวโยงกัน ดังมีรายละเอียดข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าที ต้อง
ดําเนินการต่าง ๆ ดังนี
1)

เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทําธุ รกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรั พย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรื อจําหน่ ายไป
และประกาศรายการทีเกียวโยงกัน

2)

จัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เพือขออนุ มตั ิการเข้าทําธุ รกรรมฯ ดังกล่าว โดยจะต้องได้รับ
อนุ มตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสียงทังหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที มี
ส่ วนได้เสียเป็ นฐานในการนับคะแนน และ

3)

แต่ งตังที ปรึ กษาทางการเงิน อิสระ (IFA) เพือแสดงความเห็น เกียวกับธุ รกรรมฯ และจัดส่ งความเห็น
ดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํ านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้แต่งตังทีปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษ ทั แคปปิ ตอล
แอ๊ดแวนเทจ จํากัด เพือทําหน้าทีเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทําธุรกรรมฯ ในครังนี

นอกจากนี ธุรกรรมการเข้าซื อหุน้ GW ยังเข้าข่ายเป็ นการซื อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนมาเป็ นของบริ ษ ทั ฯ ตาม
มาตรา 107(2)(ข) แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีแก้ไขเพิมเติม) ซึงกําหนดให้บริ ษทั ฯ มีหน้าที
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมการเข้าซื อหุน้ GW โดยจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ในการนี บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศของธุรกรรมฯ ดังกล่าว ตามทีกําหนดไว้ในประกาศรายการได้ม าหรื อ
จําหน่ ายไป และประกาศรายการทีเกียวโยงกัน ดังต่อไปนี
1.

วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ

ภายหลังจากทีประชุมคณะกรรมการในครังนี ได้มีมติ อนุ มตั ิการเข้าทําธุรกรรมฯ บริ ษทั ฯ คาดว่าจะเข้าลงนามใน
สัญญาทีเกียวข้อง อันได้แก่ (1) สัญญาซื อขายหุ ้น GW ระหว่างบริ ษ ทั ฯ (ในฐานะผูซ้ ื อ) และกลุ่มผูข้ าย (ในฐานะผูข้ าย)
(“สั ญญาซื อขายหุ้น GW”) ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 และ (2) สัญญาให้สิทธิ ฯ ระหว่าง VGI (ในฐานะผูใ้ ห้สิทธิ) และ
บริ ษทั ฯ (ในฐานะผูร้ ับสิ ทธิ) ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ทังนี ธุ รกรรมการเข้าซื อหุ ้น GW และธุรกรรมการเข้าทําสัญญา
ให้สิทธิฯ จะเกิดขึนภายหลังจากได้รับการอนุ มตั ิ จากทีประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2565 ของบริ ษทั ฯ ซึ งจะประชุ มใน
วันที 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และภายหลังจากทีเงื อนไขบังคับก่อนทังหมดภายใต้สัญญาซื อขายหุ ้น GW (ดังมีรายละเอียด
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ปรากฏในข้อ 3. (1)) และสัญญาให้สิ ทธิ ฯ (ดังมีรายละเอี ยดปรากฏในข้อ 3. (2)) เป็ นผลสําเร็ จ หรื อได้รั บการผ่อนผันจาก
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีเกียวข้อง ทังนี บริ ษทั ฯ คาดว่าธุรกรรมฯ ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
2.

คู่สัญญาทีเกียวข้ องและความสัมพันธ์ กบั บริษัทฯ
(1)

ธุรกรรมการเข้าซื อหุ้น GW
ผู้ซือ

:

บริ ษทั ฯ

ผู้ขาย

: 1. VGI
2. บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด2 และ
3. Sliver Reward Holdings Limited 3

ความสัมพันธ์ กบั บริษัทฯ :

2

3

4

คู่ สั ญ ญาข้างต้น ไม่ เ คยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ บริ ษ ัท ฯ อย่ า งไรก็ ต าม
เนื องจาก POV ซึ งเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของ VGI ที VGI ถื อ หุ ้ น อยู่ ใ น
สัดส่ วนร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ ้นทังหมด จะเข้าซื อหุ ้นสามัญเพิมทุน
ของบริ ษทั ฯ จํานวน 953,500,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ใน
รู ปแบบของการออกและเสนอขายหุ ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) (ซึ งได้รับการอนุ มตั ิจากทีประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษ ัทในคราวเดียวกันนี และมี รายละเอีย ดปรากฏตามสารสนเทศ
เกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน และรายการทีเกียวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ) คิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกิน ร้ อยละ 70.654 ของจํานวนหุ ้นทีออก
และจําหน่ ายแล้วทังหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ ้น สามัญ
เพิมทุนของบริ ษทั ฯ ดังนัน ภายหลังการเข้าซื อหุ น้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว
VGI จะเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้ VGI เป็ นบุ คคลที
เกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ ทําให้ธุรกรรมการเข้าซื อหุ น้ GW จาก VGI เป็ น
รายการทีเกียวโยงกันตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน

บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด เป็ นบริ ษทั จํากัดจดทะเบียนจัดตังภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาจํานวน 3 คน ได้แก่ นาย
กาณฑ์ สมบัติศิริ นายภวินท์ สิงหละชาติ และนาย ธนกร จ๋ วงพานิช โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ
Sliver Reward Holdings Limited เป็ นบริ ษทั จํากัดจดทะเบียนจัดตังภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาจํานวน 2 คน
ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ และนาย ธนกร จ๋ วงพานิช โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ
POV จะถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของจํานวนหุน้ ทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากทีบริ ษทั ฯ ได้
ทําการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุ นในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP และธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น RO ของบริ ษทั ฯ
ภายใต้สมมติฐานว่าผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
เต็มทังจํานวน (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในสิ งที ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิมทุนและรายการทีเกียวโยง
กันของบริ ษทั ฯ)
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อย่างไรก็ตาม ผูข้ ายรายอืน อัน ได้แก่ บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด และ
Sliver Reward Holdings Limited จะไม่ เป็ นบุ คคลที เกี ยวโยงกัน ของ
บริ ษทั ฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ
(2)

ธุรกรรมการเข้าทําสั ญญาให้ สิทธิฯ
ผู้ให้สิทธิ

:

VGI

ผู้รับสิทธิ

:

บริ ษทั ฯ

ความสัมพันธ์ กบั บริษัทฯ :

3.

VGI เป็ นบุ คคลที เกี ยวโยงกัน ของบริ ษ ัท ฯ ตามประกาศรายการที
เกียวโยงกันดังมีรายละเอียดในข้อ (1) ข้างต้น

ลักษณะทัวไปของรายการ
(1)

ธุรกรรมการเข้าซื อหุ้น GW
บริ ษ ัท ฯ จะเข้าซื อหุ้น สามัญของ GW เป็ นจํานวน 62,500 หุ้ น มู ลค่ าที ตราไว้หุ้น ละ 100 บาท คิ ดเป็ น
สัดส่ วนร้ อยละ 100 ของหุ้นทังหมดใน GW จากผูถ้ ือหุ้นเดิมของ GW ในราคาซื อขายจํานวนไม่เกิน 110
ล้านบาท โดยในการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะเข้าทําสัญญาซื อขายหุ ้น GW โดยมีขอ้ ตกลงและ
เงือนไขทีสําคัญของสัญญาดังนี
สัญญาซือขายหุน้ GW
คู่สัญญา

: (1) บริ ษทั ฯ (ในฐานะผูซ้ ือ)
(2) VGI, บริ ษ ัท เวิ ร์ค เอ็กซ์ จํากัด และ Sliver Reward Holdings
Limited (ในฐานะผูข้ าย)

เงือนไขบังคับก่ อนทีสํ าคัญ

: (1) POV ได้ดาํ เนิ น การจองซื อหุ ้น สามัญเพิมทุ นของบริ ษ ัท ฯ
จํานวน 953,500, หุ ้น และชําระค่าหุ ้น ดัง กล่าวให้ แ ก่
บริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ PP และ
NINE ได้ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ POV
เสร็จสมบูรณ์
(2) บริ ษทั ฯ ได้รับการอนุ มตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
และทีประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เข้าทําธุรกรรมการเข้าซื อหุ ้น GW
ตลอดจนการเข้าทําสัญญาซื อขายหุ น้ GW และปฏิบตั ิหน้าที
ของตนตามสัญญาซื อขายหุน้ GW
(3) ไม่มีเหตุการณ์ หรื อการเปลียนแปลงใด ๆ ทีเป็ นผลกระทบ
ร้ ายแรงต่ อ GW และไม่ มีเหตุการณ์ หรื อการเปลี ยนแปลง
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ใด ๆ ทีทําให้คาดหมายได้ว่าจะทําให้เกิดผลกระทบร้ายแรง
ต่อ GW ก่อนวันทีธุรกรรมการเข้าซื อหุ น้ GW เสร็ จสมบูรณ์
(2)

ธุรกรรมการเข้าทําสั ญญาให้ สิทธิฯ
บริ ษ ทั ฯ จะเข้าทําสัญญาให้สิ ทธิ ฯ เพือรับสิ ทธิ จาก VGI ในการบริ หารจัดการพืนที เชิ ง พาณิ ช ย์บนสถานี
รถไฟฟ้ าบีทีเอส (1) สําหรั บประกอบธุ รกิ จบริ หารจัด การร้ านค้าของบริ ษ ทั ฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์ เทิล”
(“ร้ านเทอร์ เทิล”) และ (2) สําหรับบริ หารจัดการพืนทีเพือการให้เช่ าพืนทีเชิ งพาณิ ชย์แก่ผเู ้ ช่ ารายอืนในการ
ประกอบกิ จการร้ านขายสิ นค้าหรื อบริ การประเภทต่ าง ๆ ทังนี พืนทีภายใต้สัญญาดังกล่าวตังอยู่บนสถานี
รถไฟฟ้ าบีทีเอสจํานวนไม่เกิน 31 สถานี ซึงรวมถึงพืนทีบนสถานีดงั ต่อไปนีด้วย
(ก)

พืนทีทังหมดบนสถานี ร ถไฟฟ้ าบีทีเ อสจํานวน 3 สถานี ซึ งเป็ นพืนทีทีบริ ษทั ฯ ได้รั บสิ ทธิ ใ นการ
บริ หารจัดการจาก VGI ในปั จจุบนั และเพือให้เกิ ดความคล่องตัวในการดําเนิ นงานในอนาคตของ
บริ ษทั ฯ และการกําหนดข้อตกลงและเงื อนไขในสัญญา VGI และบริ ษทั ฯ จะดําเนินการยกเลิกการให้
และรับสิ ทธิ ในสถานี ดงั กล่าว จากนัน VGI จะให้สิทธิในสถานี ดงั กล่าวแก่บริ ษ ทั ฯ ภายใต้สัญญาให้
สิ ทธิฯ เพียงฉบับเดียว (โปรดดูรายละเอียดเงื อนไขของสัญญาให้สิทธิฯ ในตารางด้านล่าง)

(ข)

พืนทีบางส่ วนบนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสจํานวน 5 สถานี ซึงเป็ นพืนทีทังหมดที GW ได้รับสิ ทธิในการ
บริ หารจัดการจาก VGI ในปัจจุบนั โดย VGI จะดําเนิ นการโอนสิ ทธิ และหน้าทีของตนภายใต้สัญญา
ให้สิ ทธิ ร ะหว่าง VGI และ GW มายังบริ ษทั ฯ เพือรวมพืนที ดัง กล่ าวมาอยู่ภ ายใต้สัญ ญาให้ สิ ท ธิ ฯ
(โปรดดูรายละเอียดเงื อนไขของสัญญาให้สิทธิฯ ในตารางด้านล่าง)

อนึ ง สัญญาให้สิทธิฯ มีระยะเวลาประมาณ 7.5 ปี โดยจะสิ นสุ ดวันที 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 และคู่สญ
ั ญาอาจ
ต่อสัญญาได้ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวมของสัญญาจะมีมูลค่าประมาณ 2,665.93
ล้านบาท และมีขอ้ ตกลงและเงือนไขทีสําคัญของสัญญาดังนี
สัญญาให้สิทธิฯ
คู่สัญญา

: (1) VGI (ในฐานะผูใ้ ห้สิทธิ)
(2) บริ ษทั ฯ (ในฐานะผูร้ ับสิ ทธิ)

การให้ สิทธิ

: VGI ให้สิทธิแก่บริ ษทั ฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Right) และบริ ษทั ฯ
ยอมรับสิ ทธิดงั กล่าว ในการบริ หารและประกอบกิจการบนพืนทีสถานี
รถไฟฟ้ าบีทีเอสทีกําหนดภายใต้สัญญา สําหรับ (1) การบริ หารจัดการ
ร้านค้าของบริ ษทั ฯ และ (2) การให้เช่าพืนทีเชิงพาณิ ชย์แก่ผเู ้ ช่ารายอืน
เพือประกอบกิ จการร้ านขายสิ น ค้าหรื อบริ ก ารประเภทต่ าง ๆ ทังนี
ภายใต้ขอบเขต ข้อกําหนดและเงือนไขของสัญญาให้สิทธิ ฯ
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เงือนไขบังคับก่ อนทีสํ าคัญ

: สัญญาจะมีผลบังคับใช้ ณ วันทีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ POV ภายใต้การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ ม
ทุ น ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กัด (Private Placement) (ดัง มี ร ายละเอี ย ด
ปรากฏตามสิ งที ส่ ง มาด้วย 2 สารสนเทศเกี ยวกับ การเสนอขายหุ้ น
สามัญเพิมทุ นและรายการทีเกี ยวโยงกันของบริ ษ ทั ฯ) เสร็ จสมบู รณ์
และบริ ษทั ฯ ได้รับเงิน ค่ าจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุน ดังกล่ าวจาก POV
เรี ยบร้อยแล้ว (“วันทีสั ญญามีผลบังคับใช้ ”)

ระยะเวลาของสัญญา

: นับแต่วนั ทีสัญญามีผลบังคับใช้จนถึงวันที 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572

: จํานวน 31 สถานี โดยที
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที
กําหนดภายใต้ สัญญาให้ สิทธิฯ
(1) VGI และบริ ษทั ฯ ตกลงจะดําเนิ นการยกเลิกการให้สิทธิ บริ หาร
จัดการพืนทีบนสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอสจํานวน 3 สถานี ทีบริ ษทั ฯ
ได้รับสิ ทธิ จาก VGI ในปั จจุบนั โดยคู่สัญญาตกลงจะนําสิ ทธิใน
พืนทีดังกล่าวมารวมในสัญญาให้สิทธิฯ
(2) VGI ตกลงจะดําเนิ น การโอนสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที ของตนภายใต้
สั ญ ญาให้สิ ท ธิ แ ละสั ญ ญาบริ ก ารกับ ผู ้เ ช่ า พื นที เชิ ง พาณิ ช ย์
ปั จจุบนั ทังหมด รวมถึงสัญญาให้สิทธิและสัญญาบริ การ ระหว่าง
VGI และ GW ในการบริ หารจัดการพืนทีบางส่ วนบนสถานี รถไฟฟ้ า
บีทีเอสจํานวน 5 สถานี ที GW ได้รั บ สิ ท ธิ ทงหมดจาก
ั
VGI ณ
วัน ที สัญ ญามี ผ ลใช้บ ังคับ รวมถึ ง โอนเงิ น ประกัน ค่ าเช่ า และ
ค่าบริ การล่วงหน้าที VGI ได้รับด้วย
ค่าตอบแทนและการชําระ
ค่าตอบแทน

: ค่าธรรมเนียมการให้สิทธิซึงกําหนดชําระเป็ นรายไตรมาส โดยคํานวณ
ตามสู ตรดังนี
“0.7516 x จํานวนผูโ้ ดยสารทีใช้บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า บี ที เ อส ณ สถานี
รถไฟฟ้ าบีทีเ อสทีกําหนดภายใต้สัญญาในแต่ล ะไตรมาส ซึ งนับ ทัง
จํานวนผูโ้ ดยสารขาเข้าและผูโ้ ดยสารขาออก”

สิ ทธิในการปฏิเสธก่อน
(Right of First Refusal)

: ในกรณีที VGI ได้รับสิ ทธิจาก BTSC ในการ
(1) ขยายระยะเวลาสัญญาสัมปทานหลักจาก BTSC
(2) บริ หารจัดการด้านการตลาดสําหรับสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอสส่ วน
ต่อขยายบนสายสุ ขุมวิทและสายสี ลมเพิมเติมนอกเหนื อจากสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสทีกําหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และ/หรื อ
(3) ในการบริ ห ารจัด การด้านการตลาดสํ าหรั บ สถานี ร ถไฟฟ้ า
บีทีเอสสายใหม่ (นอกเหนือจากสายสุขมุ วิทและสายสี ลม)
VGI ตกลงให้สิทธิแก่บริ ษทั ฯ เป็ นรายแรก ก่อนบุคคลภายนอกรายอืน
ในการยืนข้อเสนอต่ อ VGI เพือขยายระยะเวลาภายใต้สั ญญาฉบับ นี
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และ/หรื อ เข้าทําสั ญญาให้สิ ทธิ ทีเกี ยวข้อง (แล้วแต่กรณี ) โดย VGI
จะตกลงขยายระยะเวลาและ/หรื อ เข้าทํา สัญญาใช้สิ ท ธิ ที เกี ยวข้อ ง
(แล้วแต่กรณี ) ก็ต่อเมื อข้อ เสนอทางการค้าที บริ ษทั ฯ เสนอต่ อ VGI
เป็ นไปตามเงื อนไขทีกําหนดในสัญญา และเป็ นข้อเสนอทีดีทีสุ ดเมื อ
เทียบกับข้อเสนอของบุคคลภายนอก
หมายเหตุ ในกรณี ทีบริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ จากการใช้สิทธิ ปฏิเ สธก่ อน
ข้างต้น บริ ษทั ฯ จะดําเนินการขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/
หรื อ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (แล้วแต่กรณี ) ตามทีประกาศเรื อง
รายการทีเกียวโยงกันกําหนด ก่อนการเข้าทํารายการดังกล่าว
เหตุในการสิ นสุ ดของสั ญญา

: การสินสุ ดสั ญญาโดยอัตโนมัติ
ให้สญ
ั ญานีมีผลสิ นสุ ดโดยอัตโนมัติหากเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

เมือคู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญากันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เมือระยะเวลาของสัญญาสิ นสุ ดลงโดยไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญา
เมือสัญญาสัมปทานหลักระหว่าง VGI และ BTSC สินสุ ดลง
เมือวิศวกรอิสระได้ออกหนังสื อรับรองว่ามีความเสี ยหายเกิดขึ น
ต่อสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสทีกําหนดภายใต้สัญญานี ทีไม่สามารถ
ซ่ อมแซมได้ภายในระยะเวลาอันสมควร

ข้ อกําหนดในการสินสุ ดสั ญญา
ในกรณีที
(ก) คู่สัญญามีการฝ่ าฝื น หรื อปฏิบตั ิผิดไปจากข้อกําหนดในสัญญา
และไม่สามารถเยียวยาการฝ่ าฝื นหรื อผิดข้อกําหนดนันได้ภายใน
30 วัน นับแต่ได้รับการเรี ยกร้องให้เยียวยาการฝ่ าฝื นดังกล่าวจาก
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย หรื อการฝ่ าฝื นนันไม่สามารถเยียวยาได้ หรื อ
(ข) คู่สัญญาตกเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถู กพิทกั ษ์ท รัพย์ หรื อถูก
ฟ้ อ งร้ อ งให้เ ลิ ก กิ จ การ หรื อ ฟื นฟู กิ จ การ และการฟ้ อ งร้ อ ง
ดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอนไปภายใน 90 วัน
คู่ สัญญาอีกฝ่ ายมีสิท ธิเ ลิกสัญญาโดยส่ ง คําบอกกล่ าวเป็ นลายลัก ษณ์
อักษรเพือแสดงเจตนาดังกล่าวให้แก่ คู่สัญญาฝ่ ายทีผิดสัญญา และให้
การเลิกสัญญามีผลทันที
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4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ทีได้มา
(1)

ธุรกรรมการเข้าซื อหุ้น GW
บริ ษทั ฯ จะรับโอนหุน้ สามัญของ GW จํานวน 62,500 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 100 ของหุ น้ ทังหมดของ GW โดยรายละเอียดธุรกิจของ GW มีดงั ต่อไปนี
ชือบริ ษทั

: บริ ษทั กรุ๊ ปเวิร์ค จํากัด

ประเภทธุรกิจ

: บริ หารจัดการพืนทีเชิงพาณิ ชย์บางส่ วนบนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส
จํานวน 5 สถานี ได้แก่ สถานี ราชดําริ สถานี อารี ย ์ สถานี ราชเทวี
สถานี สนามเป้ า และสถานี พระโขนง และบริ หารพืนทีขายสิ น ค้า
บริ เวณท่าเทียบเรื อจํานวน 3 สถานี ได้แก่ ท่าเรื อประตู นํา ท่ าเรื อ
มหาวิ ทยาลัย รามคําแหง และท่ าเรื ออโศก ที มุ่ งเน้น การใช้พื นที
ดังกล่ าวเพือนําเสนอแบรนด์ของร้ านค้าต่อผูบ้ ริ โภค และเป็ นช่ อง
ทางการซื อขายสิ นค้าทีเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีสัญจร
ผ่ านสถานี รถไฟฟ้ าบี ที เ อสและท่ าเรื อ อัน มีแ นวโน้มเติ บ โตขึ น
ในช่วงระยะเวลาทีผ่านมา

ทีตังสํานักงานใหญ่

: เลขที 475 อาคารสิ ริภิญโญ ยูนิตที 1603/2 ชันที 16 ถนนศรี อยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร

วันทีจดทะเบียนจัดตังบริ ษทั

: 18 สิงหาคม 2559

ทุนจดทะเบียน

: 6,250,000 บาท

จํานวนหุน้

: 62,500 หุ้น

มูลค่าทีตราไว้

: หุน้ ละ 100 บาท

มูลค่าหุ น้ ทีชําระแล้วหุ น้ ละ

: 100 บาท

รายชือกรรมการ
ณ วันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 กรรมการของ GW มีรายชือดังต่อไปนี
ที

รายชื อ

ตําแหน่ ง

1.

นายกาณฑ์ สมบัติศิริ

กรรมการ

2.

นายภวินท์ สิ งหละชาติ

กรรมการ
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ที

รายชื อ

ตําแหน่ ง

3.

นายธนกร จ๋ วงพานิช

กรรมการ

4.

นายโชติชวาล ลีไตรรงค์

กรรมการ

5.

นายปริ ญญ์ พงษ์พานิช

กรรมการ

รายชือผูถ้ อื หุน้
รายชื อ

ที

ก่อนการเข้าทําธุ รกรรมการเข้ า ภายหลังการเข้ าทําธุรกรรมการ
ซื อหุ้น GW (ณ วันที
เข้ าซื อหุ้น GW
1 มีนาคม พ.ศ. 2565)
จํานวน (หุ้น) สั ดส่ วนการถือ จํานวน (หุ้น) สั ดส่ วนการถือ
หุ้น (ร้ อยละ)
หุ้น (ร้ อยละ)

1.

VGI

12,501

20

-

-

2.

บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด5

19,374

31

-

-

3.

Sliver Reward Holdings Limited6

30,625

49

-

-

4.

บริ ษทั ฯ และตัวแทนของบริ ษทั ฯ

-

-

62,500

100

62,500

100

62,500

100

รวม
ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญของ GW

ข้อมูลทางการเงิน ทีสําคัญของ GW ซึ งอ้างอิงจากงบการเงิ นทีตรวจสอบแล้ว สําหรับปี สิ นสุ ดวัน ที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

งบกําไรขาดทุน
รายได้รวม
5

6

4.85

21.84

20.59

บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด เป็ นบริ ษทั จํากัดจดทะเบียนจัดตังภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาจํานวน 3 คน ได้แก่ นาย
กาณฑ์ สมบัติศิริ นายภวินท์ สิงหละชาติ และนาย ธนกร จ๋ วงพานิช โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ
Sliver Reward Holdings Limited เป็ นบริ ษทั จํากัดจดทะเบียนจัดตังภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาจํานวน 2 คน
ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ และนาย ธนกร จ๋ วงพานิช โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ
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หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต้นทุนในการประกอบกิจการ

1.02

11.02

10.29

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ การ

1.48

2.63

5.09

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี

2.35

8.20

5.21

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ สําหรับปี

1.99

6.53

3.61

10.07

23.09

34.51

รวมหนีสิ น

2.50

8.98

16.79

รวมส่ วนของผูถ้ อื หุน้

7.57

14.11

17.72

งบแสดงฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์

นิตบิ ุคคลอืนที GW ถือหุ น้ ตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป
- ไม่มี (2)

ธุรกรรมการเข้าทําสั ญญาให้ สิทธิฯ
บริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Right) จาก VGI ในการบริ หารและประกอบกิจการบน
พืนทีสถานี ร ถไฟฟ้ าบีทีเอส จํานวนไม่เกิ น 31 สถานี เพือรับสิ ทธิ บริ หารจัดการพืนทีสําหรั บการให้เ ช่ า
พืนทีเชิงพาณิชย์ และสําหรับประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง อันได้แก่ ร้านเทอร์เทิล รวมถึง
สิ ทธิอนื ๆ ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของสัญญาดังกล่าว ดังปรากฏรายละเอียดในข้อ 3. (2) ข้างต้น

5.

การคํานวณขนาดของรายการ

5.1

การคํานวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรื อจําหน่ ายไป
การคํานวณขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตามประกาศรายการได้มาหรื อจําหน่ ายไป อ้างอิงจากข้อมูลในงบการเงิน
รวมล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ทีผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย
มีรายละเอียดดังนี
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เกณฑ์ การคํานวณขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ทีมี
ตัวตนสุ ทธิ (NTA)

สู ตรการคํานวณ

ขนาดรายการ

NTA ของกิจการทีทํารายการ x สัดส่ วนทีได้มา / NTA ของบริ ษทั จดทะเบียน
(1) ธุรกรรมการเข้าซื อหุ น้ GW

7.73

(17.72 ล้านบาท x 100%) / 229.19 ล้านบาท
(2) ธุ รกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ
ไม่สามารคํานวณตามเกณฑ์นีได้เนืองจากเป็ นการได้มาซึงสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่หุ้นสามัญ
2. เกณฑ์กาํ ไรสุ ทธิ

กําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ทีซื อหรื อขาย x สัดส่ วนทีได้มา / กําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั จดทะเบียน
(1) ธุรกรรมการเข้าซื อหุ น้ GW

8.37

(3.61 ล้านบาท x 100%) / 43.12 ล้านบาท
(2) ธุ รกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ
ไม่สามารคํานวณตามเกณฑ์นีได้เนืองจากเป็ นการได้มาซึงสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่หุ้นสามัญ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิ งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิงตอบแทน / สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียน
(1) ธุรกรรมการเข้าซื อหุ น้ GW(1)

21.92

110 ล้านบาท x 100% / 501.77 ล้านบาท
(2) ธุ รกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ

531.31

(2,665.93 ล้านบาท x 100%) / 501.77 ล้านบาท
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์

จํานวนหุน้ ทีออกเพือชําระค่าสิ นทรัพย์ / จํานวนหุ น้ ทีออกจําหน่ ายและชําระแล้ว
ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นีได้เนืองจากไม่มีการออกหุน้ เพือชําระค่าสิ นทรัพย์

หมายเหตุ (1)

ทังนี เนื องจากบริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุ้นเพิมทุนให้กับกลุ่มผูข้ าย ทัง 3 ราย ดังนัน เมือ
คํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ โดยพิจารณาราคาซื อขายหุ ้น GW ที 110
ล้านบาท เปรี ยบเสมือนว่า บริ ษทั ฯ จะชําระราคาด้วยหุ้นของบริ ษทั ฯ จํานวน 30,054,645 หุ้น ที
ราคาตลาด ซึ งเท่ากับ 3.66 บาทต่อหุ ้น ทําให้ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์เท่ากับ
ร้อยละ 8.22

ในการนี ธุ รกรรมการเข้าซื อหุ้น GW มีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้
สิ ทธิฯ มีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 531.31 ซึ งคํานวณตามเกณฑ์มูลค่ ารวมของสิ งตอบแทน โดยขนาด
รายการของทังสองธุ รกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 553.23 ทังนี บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์รายการอืนใน
รอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมาก่ อนการประชุ มคณะกรรมการในครั งนี ดังนัน ขนาดรายการของธุ รกรรมฯ เท่ากับ
ร้อยละ 553.23 ซึงสู งกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที 1 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจําหน่ ายไป
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5.2

การคํานวณขนาดรายการตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน
เมือพิจารณาขนาดรายการของธุ รกรรมการเข้าซื อหุ้น GW จาก VGI และธุ รกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ ตาม
ประกาศรายการทีเกียวโยงกันโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ทีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญาต สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้วพบว่า ธุ รกรรมการเข้าซื อหุ ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการ
เท่ ากับร้ อยละ 9.60 และธุ ร กรรมการเข้าทําสัญญาให้สิ ทธิ ฯ มีขนาดรายการเท่ ากับ ร้ อยละ 1,163.17 ของมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ โดยขนาดรายการของทังสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 1,172.77
นอกจากนี บริ ษทั ฯ มีรายการทีเกียวโยงกันอืนในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการออกหุ ้นสามัญ
เพิมทุนให้แก่ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) (ซึ งได้รับการอนุ มตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในคราว
เดียวกันนี และมีรายละเอียดปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี ยวกับการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนและ
รายการทีเกี ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) โดยมีขนาดรายการเท่ากับ ร้ อยละ 1,372.87 ของมูลค่ าสิ นทรัพย์ทีมี ตวั ตนสุ ทธิ
(NTA) ของบริ ษทั ฯ ดังนัน เมือรวมขนาดรายการของธุ รกรรมการเข้าซื อหุ ้น GW จาก VGI และ ธุ รกรรมการเข้าทํา
สัญญาให้สิทธิ ฯ ในครังนีเข้ากับรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ
2,545.64 ของมู ลค่ าสิ นทรั พย์ที มี ตัวตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษ ัทฯ ซึ งมี ขนาดธุ รกรรมเกิ นกว่าร้ อยละ 3 ของมู ลค่ า
สิ นทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน

6.

มูลค่ ารวมของสิงตอบแทน และเกณฑ์ทีใช้ กาํ หนดมูลค่ารวมของสิงตอบแทน
(ก)

มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ งตอบแทนสําหรับธุรกรรมการเข้าซื อหุน้ GW มีมูลค่ารวมทังสิ นไม่เกิน 110 ล้านบาท และ
ธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ คาดว่ามีมูลค่ารวมทังสิ นประมาณ 2,665.93 ล้านบาท

(ข)

เกณฑ์ทใช้
ี กาํ หนดมูลค่ารวมของสิ งตอบแทน
1.

เกณฑ์ทใช้
ี ในการกําหนดมูลค่ารวมของสิงตอบแทนสําหรับธุรกรรมการเข้าซื อหุ ้น GW นัน เป็ นการ
เจรจาต่อรองและตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับกลุม่ ผูข้ าย โดยในการกําหนดราคาซือขายหุน้ GW
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาโดยอ้างอิงจากมูลค่าทีเหมาะสมทีประเมินด้วยวิธีมูลค่ าปั จจุ บนั สุทธิของกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

2.

เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมูลค่ารวมของสิ งตอบแทนสําหรับธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ นัน
เป็ นการเจรจาต่อรองและตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับ VGI โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าพืนทีบน
สถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสที VGI ได้รับจากการบริ หารจัดการพืนทีเชิ งพาณิ ชย์และจํานวนผูโ้ ดยสาร
รถไฟฟ้ าบีทีเอสทีเข้าออกในสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสในระยะเวลาทีผ่านมา
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7.

เงือนไขการเข้ าทํารายการ และวิธีการชําระค่าตอบแทน

ธุรกรรมการเข้าซื อหุ้น GW และธุ รกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิ ฯ จะเกิดขึนภายหลังจากได้รับการอนุ มตั ิ จากที
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2565 ของบริ ษทั ฯ ซึงจะประชุมในวันที 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และภายหลังจากทีเงือนไข
บังคับก่อนทังหมดภายใต้สัญญาซื อขายหุน้ GW (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3. (1)) และสัญญาให้สิทธิ ฯ (ดังมีรายละเอียด
ปรากฏในข้อ 3. (2)) ข้างต้น เป็ นผลสําเร็ จ หรื อได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ ายทีเกียวข้อง ทังนี บริ ษทั ฯ คาดว่าธุ รกรรม
ดังกล่าวจะเสร็ จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
นอกจากนี บริ ษทั ฯ จะทําการชําระค่ าตอบแทน (1) สําหรั บธุ รกรรมการเข้าซื อหุ ้น GW เป็ นเงิ นสด จํานวน 110
ล้านบาท ทังจํานวนให้แก่กลุ่มผูข้ าย และ (2) สําหรับธุ รกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิ ฯ เป็ นเงินสด โดยคาดว่าจะมีจาํ นวน
รวมทังสิ นไม่เกิน 2,665.93 ล้านบาท ให้แก่ VGI โดยมีกาํ หนดชําระตามทีกําหนดในสัญญาให้สิทธิฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามข้อ 3.(2) ข้างต้น
8.

ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะเกิดขึนกับบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นว่า ธุรกรรมฯ มีประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ดังนี
1) บริ ษทั ฯ เห็นว่า ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายสิ งพิมพ์ซึงเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั ได้รับผลกระทบจาก
การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ของผูอ้ า่ นอย่างมีนยั สําคัญ บริ ษทั ฯ จึงเห็นถึงความ
จําเป็ นทีบริ ษทั ฯ จะต้องขยายธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ไปยังธุรกิจอืนทีมีศกั ยภาพและให้ผลตอบแทนทีดีแก่บริ ษ ทั
โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้เริ มประกอบธุ รกิ จภายใต้ ร้านเทอร์เทิล ซึ งเปิ ดให้บริ การสาขาแรกทีสถานี รถไฟฟ้ า
บี ที เ อสเซนต์ ห ลุ ย ส์ เมื อวัน ที 28 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 ซึ งได้รั บ การตอบรั บ เป็ นอย่า งดี ดัง นัน บริ ษ ัท ฯ
จึงเล็งเห็นโอกาสและมีแผนในการขยายธุรกิจดังกล่าวเพือสร้างมูลค่ าทางธุ รกิจเพิมเติมให้แก่บริ ษทั ฯ ซึ งการ
ได้รับสิ ทธิ บริ หารจัดการพืนทีเชิ งพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสจาก VGI ซึ งรวมถึงสิ ทธิ บนพืนทีสถานี
รถไฟฟ้ าอีกจํานวน 5 สถานี ที VGI ให้แก่ GW ในปัจจุบนั ซึ งบริ ษทั ฯ จะได้รับโอนจาก VGI เนืองจากการเข้า
ทําธุรกรรมการเข้าซื อหุ้น GW จะทําให้บริ ษทั ฯ ได้รับสิทธิในพืนทีบนสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างครอบคลุม
จํานวนสถานี มากทีสุ ดถึง 31 สถานี ซึงบริ ษทั ฯ คาดว่าการขยายธุรกิจดังกล่าวจะเป็ นธุรกิจทีมีความมันคงและ
แน่ นอน รวมถึงมีศกั ยภาพในการขยายธุ รกิจในอนาคตเนื องจากบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ก่อนบุคคลภายนอกรายอืนที
จะได้รับสิ ทธิ ในพืนทีบนสถานีบีทีเอสที VGI จะได้รับสิ ทธิเพิมเติมในอนาคต
2) เนืองจากพืนทีบนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสทีบริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิจาก VGI ภายใต้ธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้
สิ ทธิ ฯ รวมถึงพืนทีบนสถานี รถไฟฟ้ าบี ทีเ อส และพืนทีบริ เวณท่ าเรื อที บริ ษทั ฯ ที GW ได้รับสิ ทธิ ในการ
บริ หารจัดการอยู่ในปั จจุบนั เป็ นพืนทีทางการค้าที ตอบโจทย์พฤติกรรมการซื อขายสิ น ค้าของผูบ้ ริ โภคใน
สังคมปั จจุบนั ทีสัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสและท่าเรื อในชีวิตประจําวันเพิมมากขึนในช่ วงระยะเวลาที
ผ่านมา บริ ษทั ฯ จึงเล็งเห็นว่า การขยายธุ รกิจ ภายใต้ร้านเทอร์ เทิ ลของบริ ษ ทั ฯ บนพืนทีดังกล่าว จะทําให้
บริ ษทั ฯ สามารถนําเสนอสิ นค้าต่อผูบ้ ริ โภคได้เป็ นจํานวนมาก อีกทังยังเป็ นช่ องทางจําหน่ ายสิ น ค้าสําหรั บ
ร้านค้าต่าง ๆ ทีเป็ นผูเ้ ช่าพืนทีดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิงร้านค้าทีแต่เดิมมีช่องทางจําหน่ายทางออนไลน์เพียง
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อย่างเดียวทําให้มีหน้าร้ านในการนําเสนอสิ นค้า ส่ งมอบประสบการณ์ และสร้ างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้
เป็ นทีจดจําได้ง่าย ต่อผูบ้ ริ โภคจํานวนมากอีกด้วย อีกทังการได้สิทธิ ในการให้เช่าพืนทีดังกล่าว จะทําให้ผล
ประกอบการของบริ ษทั ฯ มีโอกาสเติบโตมากขึน
3) การได้รับสิ ทธิในพืนทีเชิงพาณิชย์บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนิ นธุ รกิ จและขยายสาขาของร้านเทอร์ เทิล โดยเฉพาะต้นทุนค่าเช่ าและวัตถุดิบ จากการประหยัดต่อขนาด
(Economies of Scale) เพราะบริ ษทั ฯ ได้รับสิทธิ ในการบริ หารจัดการพืนทีเชิงพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอส
เพิมจากเดิมทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั จากจํานวน 3 สถานี เป็ นไม่เกิน 31 สถานี
9.

แหล่ งเงินทุนทีใช้
บริ ษทั ฯ จะใช้แหล่งเงินทุนทีบริ ษทั ฯ จะได้รับจากการทีมีผใู้ ช้สิทธิ จองซื อหุ ้นเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ในรู ปแบบของ
การออกและเสนอขายหุ้น ทีออกใหม่ ต่ อ (1) บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และ (2) ผูถ้ ือหุ้น เดิม ตาม
สัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering) (ซึงได้รับการอนุ มตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ในคราวเดียวกันนี และ
มีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
สําหรับการเข้าทําธุ รกรรมการเข้าซื อหุ ้น GW ในจํานวนไม่เกิน 110 ล้านบาท และจะใช้เพือชําระค่าตอบแทนของ
ธุ รกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิ ฯ ตามสัญญาให้สิ ทธิ ฯ ทังนี การใช้เงิ นทุ น ดังกล่าวไม่ ส่ งผลกระทบต่อ การ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ ือหุ ้นแต่อย่างใด

10.

กรรมการทีมีส่วนได้เสีย และ/หรื อ เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันซึงไม่ ได้ เข้ าร่ วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีกรรมการทีมีส่วนได้เสี ย และ/หรื อ เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันในการทําธุรกรรมฯ ครังนี

11.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าธุ รกรรมฯ มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษ ทั ฯ
และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ด้วยเหตุผลดังนี
1) การเข้าซื อหุ ้นใน GW และการได้มาซึ งสิ ทธิในการบริ หารจัดการพืนทีเชิงพาณิ ชย์จาก VGI ภายใต้ธุรกรรมฯ
เป็ นการได้มาซึงทรัพย์สินทีมีศกั ยภาพในการเติบโตและพัฒนาต่อไปในอนาคต เนื องจากพืนทีเชิงพาณิ ชย์บน
สถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสทีจะได้รับสิ ทธิ จาก VGI รวมถึงพืนทีบนสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอส และบริ เวณท่าเรื อ ที
GW ได้รับสิ ทธิ ในการบริ ห ารจัด การอยู่ใ นปั จจุ บนั ตังอยู่ใ นพื นทีระบบขนส่ งสาธารณะของคนไทยที มี
แนวโน้มการเติบโตของจํานวนผูโ้ ดยสารอย่างต่ อเนื องในช่ วงระยะเวลาที ผ่ านมา จึงเป็ นที ต้องการของ
ผูป้ ระกอบการ เนืองจากพืนทีดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจําวัน และตอบสนองต่อพฤติกรรมการ
ซือขายของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนสามารถนําเสนอสิ นค้าตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ ดังนัน บริ ษทั ฯ คาด
ว่า จะได้รับผลตอบแทนทีมีความคุม้ ค่ากับการลงทุน รวมถึงได้รับประโยชน์ดงั มีรายละเอียดในข้อ 8 ข้างต้น
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2) ราคาซื อหุ น้ GW และการกําหนดค่าตอบแทนตามสัญญาให้สิทธิฯ บนสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอสกับ VGI เป็ นราคาที
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุม้ ค่าต่อการลงทุน รวมถึงการสนับสนุ นขีดความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิ จ
ภายใต้ร้านเทอร์ เทิล และ/หรื อ การให้เช่าพืนทีเชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสของบริ ษทั ฯ และการสร้ าง
การเติบโตในอนาคตของบริ ษทั ฯ
12.

ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริษัททีแตกต่ างจากความเห็ นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้ อ 11
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ ษทั มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริ ษทั

26

สิงทีส่ งมาด้วย 2
สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกัน
ของบริษัท เนชัน อินเตอร์ เนชั นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เนชัน อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครังที
2/2565 เมือวันที 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 77 ของจํานวนหุ้น
ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดภายหลังการเพิมทุน โดยแบ่งออกเป็ น
(1) หุน้ สามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 984,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในรู ปแบบของการเสนอขาย
หุ ้นต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ให้แก่ บริ ษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (“POV”)
ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทีบริ ษทั วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (“VGI”) ถือหุ ้นอยู่ในสัดส่ วนร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ ้น
ทังหมด บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด และ Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรี ยกว่า “ผู้ลงทุน”) ในราคาเสนอ
ขายหุน้ ละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) และ
(2) หุ ้นสามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น
เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิมทุน โดย
เศษของหุน้ ให้ปัดทิง ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO”)
อนึง ในกรณีทีมีหุ้นสามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นตามสัดส่ วนการถือหุ ้นภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ ้น RO ในรอบแรกแล้ว บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนส่ วนทีเหลือให้แก่ ผูถ้ ือหุ้น
ซึงแสดงความจํานงขอจองซื อเกิน สัดส่ วน โดยบริ ษทั ฯ จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุน้ จนกว่าจะหมด
หรื อไม่ สามารถจัดสรรได้เ นื องจากเป็ นเศษหุ้น หรื อจนกว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้น รายใดประสงค์ทีจะจองซื อหุ้ น
ดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีทีมีหุน้ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
บริ ษทั ฯ จะเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพือตัดหุน้ สามัญเพิมทุน
ทีเหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป
ในการนี บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(Record Date) ในวันที 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวันจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนทีเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ือหุ้น
เดิมในระหว่างวันที 24 และวันที 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทังนี สิ ทธิ ดงั กล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจากที
ประชุ มผู ถ้ ื อหุ้น ของบริ ษ ทั ฯ ก่ อน นอกจากนี ในกรณี ที ธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP ไม่ เสร็ จ
สมบูรณ์ตามทีกําหนดในสัญญาจองซื อหุ ้น (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.4) บริ ษทั ฯ จะยกเลิกการออก
และเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น RO โดยผูล้ งทุน ในธุ รกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ ้น PP จะไม่มีสิทธิจองซื อหุ ้น สามัญเพิมทุนของบริ ษ ทั ฯ ทีออกภายใต้ธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุน้ RO ในครังนี
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(ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น RO รวมเรี ยกว่า “ธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน”)
ในการนี บริ ษทั ฯ จะได้รับเงินจากการระดมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนในครังนี
รวม 4,039,200,000 บาท โดยการระดมทุนครังนี เพือให้บริ ษทั ฯ มีเงินทุนเพียงพอสําหรับรองรับการเข้าซื อหุ น้ สามัญทังหมด
ของบริ ษทั กรุ๊ ปเวิร์ค จํากัด (“GW”) การลงทุนทีเกียวข้องกับการบริ หารจัดการร้านค้าของบริ ษทั ฯ และการให้เช่ าพืนทีเชิ ง
พาณิ ชย์ บนสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษ ทั ฯ และเพือลงทุนสําหรั บโครงการในอนาคต
(ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 4)
อนึ ง ธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP เป็ นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ทีผูถ้ ือหุ้น มี ม ติ กาํ หนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และไม่ ถือเป็ นการเสนอขายหุ ้นออกใหม่ในราคาตําตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรื อง การอนุ ญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจํากัด (“ประกาศเรื องการอนุ ญาตเสนอขายหุ้น PP”) เนื องจากราคาเสนอขายทีหุ ้น ละ 3.30 บาท เป็ นราคาทีไม่ ตากว่
ํ า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึงเท่ากับ 3.66 บาท (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.6) ดังนัน ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น
PP ครังนี บริ ษทั ฯ จะต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี ยวกับการเข้าทําธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิมทุนต่ อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ตามประกาศเรื องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และได้รับมติอนุ มตั ิจากที
ประชุมผูถ้ ือหุ้น ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ตากว่
ํ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ทีมีส่วนได้เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน รวมทังจะต้องได้รับการอนุ ญาต
จากสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย
นอกจากนี อนึง การจองซื อหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ของผูล้ งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP
อยู่ภายใต้เงือนไขทีกําหนดในสัญญาจองซื อหุ น้ และข้อตกลงแต่ละฉบับทีบริ ษทั ฯ จะเข้าทํากับผูล้ งทุนแต่ละราย ซึ งรวมถึง
ในกรณี ทีหากการเข้าซื อหุ ้น สามัญทังหมดใน GW ของบริ ษทั ฯ (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้วย 1 สารสนเทศ
รายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ไม่เป็ นผลสําเร็จ บริษทั ฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่
บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด และ Sliver Reward Holdings Limited ซึ งเป็ นผูข้ ายหุ ้นใน GW (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในข้อ
3. ) นอกจากนี การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ POV และการได้รับ ชําระค่าหุ้นดัง กล่าวจาก POV ภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ PP เป็ นเงือนไขบังคับก่อนของธุรกรรมการเข้าซื อหุ น้ GW และธุรกรรมการเข้าทําสัญญา
ให้สิทธิ บริ หารจัดการพืนทีเชิ งพาณิ ชย์ เพือรับสิ ทธิ จาก VGI ตามทีกําหนดในสัญญาทีเกี ยวข้องด้วย (โปรดดูรายละเอีย ด
เพิมเติมตามสิ งทีส่ งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ในการนี บริ ษทั ฯ
คาดว่าธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยบริ ษทั ฯ จะกําหนดวัน
จองซื อและชําระค่ าหุ ้นสามัญเพิมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ทีแน่ นอน ภายหลังจากทีทีประชุ มผูถ้ ือ
หุ้นของบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ รวมถึงธุรกรรมการเข้าซื อหุน้ สามัญ GW และ
ธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิบริ หารจัดการพืนทีเชิงพาณิ ชย์ เพือรับสิ ทธิจาก VGI ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผลู ้ งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ PP ดังกล่าว
ต้องไม่เป็ นราคาทีตํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยกําหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ ้น
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บริ ษทั ฯ ทีมีการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันแรก
ทีมีการเสนอขายหุน้ ต่อผูล้ งทุนทีตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสังรับหุ ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในกรณี ที
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดดังกล่าว ผูล้ งทุนจะไม่สามารถนําหุ้นสามัญเพิมทุน ที ออก
ใหม่ ดงั กล่าวออกขายได้ภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับตังแต่ วนั ทีหุ ้นดัง กล่าวเริ มทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากวันทีหุ ้น สามัญเพิมทุนดังกล่าวทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู ้
ลงทุน สามารถทยอยขายหุ ้น ที ถูกสังห้ ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้น ทังหมดทีถูก สังห้ามขาย ทังนี ตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุ ้น สามัญหรื อหุ ้น
บุริมสิ ทธิในส่วนเพิมทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
ในการนี เนื องจากหนึ งในผูล้ งทุน อันได้แก่ POV จะเข้าเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยจะถือหุ น้ บริ ษทั ฯ
ในสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 70.651 ของจํานวนหุ ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากทีบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การ
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็ จสิ น ดังนัน POV จึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน ของ
บริ ษทั ฯ และการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP จึงเข้าข่ายเป็ น
รายการทีเกียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยง
กัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษ ทั จด
ทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังทีได้มีการแก้ไขเพิมเติ ม) (“ประกาศเรื องรายการทีเกียวโยงกัน”) ซึ งมี
ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ ตามทีปรากฏในงบการเงินรวม
ล่ าสุ ด ของบริ ษ ัท ฯ ทีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต สิ นสุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 ทังนี บริ ษ ัทฯ
มีรายการทีเกียวโยงอืนทีเกิดขึนในรอบ 6 เดือนทีผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการเข้าซื อหุน้ สามัญทังหมดของ GW จาก VGI
และการเข้ า ทํา สั ญ ญาให้ สิ ทธิ บ ริ ห ารจัด การพื นที เชิ ง พาณิ ช ย์ (License to Manage and Operate Merchandising Space
Agreement) กับ VGI (ซึงได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ในคราวเดียวกันนี ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ งทีส่ งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ซึงมีขนาดรายการรวมเท่ากับ
ร้ อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ ดังนัน เมือรวมขนาดรายการของธุ รกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV กับรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ ในรอบ 6 เดือนทีผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมคิ ด
เป็ นร้อยละ 2,545.64 ซึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ฯ ดังนัน ในการออกและเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิมทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าทีต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี ยวกับ
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ตามประกาศเรื องรายการทีเกี ยวโยงกัน และได้รับอนุ มตั ิจากทีประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่ตากว่
ํ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
โดยไม่น ับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น ที มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตังทีปรึ กษาทางการเงิ น
อิสระ (IFA) เพือแสดงความเห็นเกียวกับรายการดังกล่าวและจัดส่ งความเห็นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
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POV จะถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของจํานวนหุน้ ทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากทีบริ ษทั ฯ ได้
ทําการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุ นในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP และธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น RO ของบริ ษทั ฯ
เสร็ จสมบูรณ์ภายใต้สมมติฐานว่าผูถ้ ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ จองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุ นของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ ้น RO เต็มทังจํานวน
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ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในการนี บริ ษทั ฯ ได้แต่งตังทีปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากัด เพือทํา
หน้าทีเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทําธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ให้แก่ POV
อนึ ง เนื องจาก POV จะมีสัดส่ วนการถือหุ ้น ในบริ ษทั ฯ คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 70.65 ของจํานวนหุ ้น ที ออกและ
จําหน่ ายแล้วทังหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากทีบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอ
ขายหุน้ PP เสร็จสิ น ซึงจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้ อยละ 50 ของสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นผลให้ POV มีหน้าที
ต้องทําคําเสนอซื อหลัก ทรั พ ย์ทงหมดของบริ
ั
ษ ัท ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ที ทจ. 12/2554 เรื อง
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศ ทจ.
12/2554”) ซึงการทําคําเสนอซื อหลักทรัพย์จะเกิดขึนภายหลังจากทีบริ ษทั ฯ ได้ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ
ให้แก่ POV รวมทังดําเนิ นการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วในส่ วนของหุ้นสามัญเพิมทุนซึงออกและจัดสรรให้แก่
POV แล้ว โดยบริ ษทั ฯ คาดว่า POV จะเริ มการทําคําเสนอซื อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที 3 ของปี 2565 ทังนี ตามประกาศ
ทจ. 12/2554 กําหนดว่า ราคาเสนอซื อหลักทรัพย์จะต้องไม่ตากว่
ํ าราคาสู งสุ ดทีผูท้ าํ คําเสนอซื อและบุคคลตามมาตรา 258
ของผูท้ าํ คําเสนอซื อ รวมทังบุคคลทีกระทําการร่ วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริ ษทั ฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วัน
ก่อนวันทียืนคําเสนอซื อ กล่าวคือ ราคาเสนอซือหลักทรัพย์จะไม่ตากว่
ํ าราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนทีออกให้แก่ บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ในครังนี
ในการนี บริ ษ ัทฯ จึ ง ขอแจ้ง สารสนเทศเกี ยวกับ ธุ ร กรรมการออกและเสนอขายหุ ้น สามัญ เพิ มทุ น ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพือให้เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง ซึ งรวมถึงประกาศเรื องการอนุญาตเสนอขายหุ ้น PP และประกาศเรื อง
รายการทีเกียวโยงกัน พร้อมทังข้อมูลอันเป็ นสาระสําคัญต่อการตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1.

วัน เดือน ปี ทีทํารายการ

ภายหลังจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในครังนี ได้มีมติอนุ มตั ิการเข้าทําธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิมทุน บริ ษทั ฯ คาดว่าจะเข้าลงนามในสัญญาจองซื อหุ้น และ/หรื อ ข้อตกลงกับผูล้ งทุนแต่ละราย (ดังมีรายละเอียด
ปรากฏในข้อ 3.4) สําหรับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผลู ้ งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 นอกจากนี ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP จะเกิดขึนภายหลังจากทีเงือนไขบังคับก่อน
ทังหมดภายใต้สัญญาจองซื อหุ้น และ/หรื อ ข้อตกลงกับผูล้ งทุนแต่ละรายเป็ นผลสําเร็ จ หรื อได้รับการผ่อนผันจากคู่ สัญญา
ฝ่ ายทีเกียวข้อง และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิมทุนจะเกิดขึนภายหลังจากได้รับอนุ มตั ิจากทีประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ครังที 1/2565 ของบริ ษทั ฯ ซึ งจะประชุ มในวันที 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทังนี บริ ษ ทั ฯ คาดว่าธุ รกรรมการออก
และเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนจะเสร็ จสมบูรณ์ภายใน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
2.

บุคคลทีเกียวข้ องและความสัมพันธ์ กบั บริษทั ฯ ในการเข้ าทําธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
ผู้จองซือหุ้น

:

(1) POV
(2) บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด และ
(3) Sliver Reward Holdings Limited
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ความสั มพันธ์ กบั บริษัทฯ

ผูล้ งทุน ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริ ษทั ฯ ก่อนการเข้าทําธุ รกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PP อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าทําธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PP POV จะเข้าเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยจะ
ถือหุ ้น บริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนไม่เกิ นร้ อยละ 70.65 ของจํานวนหุ้นทีออกและ
จําหน่ ายได้แล้วทังหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากทีบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การเสนอขาย
หุ ้น สามัญเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP เสร็ จสิ น ส่ งผล
ให้ POV เข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศรายการที
เกียวโยงกัน

:

อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุน รายอืนนอกจาก POV จะไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน
ของบริ ษทั ฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ
3.

ลักษณะการทํารายการ

3.1

ประเภทของผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

3.1.1

ข้ อมูลทัวไปของ POV
ชือบริ ษทั

:

บริ ษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จํากัด

ประเภทธุรกิจ

:

ให้บริ การพืนทีโฆษณา

ประเทศทีจดทะเบียนจัดตัง

:

ประเทศไทย

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล

:

0105542013251

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

:

10,000,000 บาท

ทุนชําระแล้ว
(ณ วันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)

:

10,000,000 บาท

ทีตังสํานักงานใหญ่

:

เลขที 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชันที 9 ถนนวิภาวดีรังสิ ต จอมพล เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร

คณะกรรมการบริ ษทั
(ณ วันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)

:

1. นายกวิน กาญจนพาสน์

กรรมการ

2. นายมารุ ต อรรถไกวัลวที

กรรมการ

. นาย ชาน คิน ตัค
รายชือผูถ้ ือหุน้
(ณ วันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)

:

กรรมการ

1. VGI

99.98%

2. นายมารุ ต อรรถไกวัลวที

0.01%
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3. นาย ชาน คิน ตัค
3.1.2

3.1.3

0.01%

ข้ อมูลทัวไปของบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด
ชือบริ ษทั

:

บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด

ประเภทธุรกิจ

:

ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั อืน

ประเทศทีจดทะเบียนจัดตัง

:

ประเทศไทย

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล

:

0105564179331

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

:

1,000,000 บาท

ทุนชําระแล้ว
(ณ วันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)

:

1,000,000 บาท

ทีตังสํานักงานใหญ่

:

เลขที 475 อาคารสิริภิญโญ ชัน 16 ห้อง 1603/2 ถนนศรี อยุธยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร

คณะกรรมการบริ ษทั
(ณ วันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)

:

1. นายกาณฑ์ สมบัติศิริ

กรรมการ

2. นายภวินท์ สิ งหละชาติ

กรรมการ

รายชือผูถ้ ือหุน้
(ณ วันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)

:

1.

นายกาณฑ์ สมบัติศิริ

75.80%

2.

นายภวินท์ สิ งหละชาติ

9.68%

3.

นายธนกร จ๋ วงพานิช

14.52%

ข้ อมูลทัวไปของ Sliver Reward Holdings Limited
ชือบริ ษทั

:

Sliver Reward Holdings Limited

ประเภทธุรกิจ

:

ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั อืน

ประเทศทีจดทะเบียนจัดตัง

:

ฮ่องกง

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

:

10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

ทุนชําระแล้ว
(ณ วันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)

:

10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
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3.2

ทีตังสํานักงานใหญ่

:

ยูนิตบีและซี ชันที 20 อาคารฟูลวิน คอมเมอร์เชียล เซนเตอร์ เลขที 573
ถนนนาธาน เหยามาเต่ย เกาลูน ฮ่องกง

คณะกรรมการบริ ษทั
(ณ วันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)

:

1. นายกาณฑ์ สมบัติศิริ

กรรมการ

2. นายธนกร จ๋ วงพานิช

กรรมการ

รายชือผูถ้ ือหุน้
(ณ วันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)

: 1. นายกาณฑ์ สมบัติศิริ

91.00%

2. นายธนกร จ๋ วงพานิ ช

9.00%

ประเภทของผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ

3.3

โครงสร้ างก่ อนและภายหลังการเพิมทุนภายใต้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
รายชือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 ลําดับแรกของบริ ษทั ฯ ณ วันที 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดงั ต่อไปนี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จํานวนหุ้น (หุ้น)

1. PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED(1), (2)

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทังหมด

175,950,000

48.13

2. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

77,397,638

21.71

3. นายวันชัย พันธุว์ เิ ชียร

54,776,500

14.99

4. นายวิโรจน์ ตังเจตนาพร(2)

19,550,000

5.35

5. นายอนุ ฤทธิ เกิดสิ นธ์ชยั

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 จึงรุ่ งเรื องกิจ

1,264,000

0.35

9. นายไว ยิน มาน

773,900

0.21

10. นางสุ นิทรา ยุวบูรณ์

560,700

0.15

หมายเหตุ

(1)

Silom Road Limited ถือหุ้นทังหมดผ่านคัสโตเดียนชือ Phillip Securities (Hong Kong) Limited และ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (Ultimate Beneficial Owner) ของ Silom Road Limited คือ Mr. V-Nee Yeh, Mr.
Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li
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(2)

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตังเจตนาพร เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสี ยง
ไปในทางเดียวกัน ซึ งโดยพฤติการณ์มีอทิ ธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ

ทังนี ภายหลังจากการเข้าทําธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP รายชือผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ 10 ลําดับแรกของบริ ษทั ฯ
จะมีดงั ต่อไปนี (1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จํานวนหุ้น (หุ้น)

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทังหมด
ภายหลังการเพิมทุน

1. POV

953,500,000

70.65

2. PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED

175,950,000

13.04

3. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

77,397,638

5.74

4. นายวันชัย พันธุว์ เิ ชียร

54,776,500

4.06

5. นายวิโรจน์ ตังเจตนาพร

19,550,000

1.45

6. นายอนุ ฤทธิ เกิดสิ นธ์ชยั

17,350,000

1.29

7. บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด

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

3.4

(1)

คํานวนภายใต้สมมติฐานว่ารายชื อและจํานวนหุ ้นของผูถ้ ือหุ้น 10 อันดับแรกรายอืนทีมิใช่ผจู ้ องซื อ
หุน้ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ PP ไม่มีการเปลียนแปลง และไม่มีผถู ้ ือหุน้ เดิมรายใดใช้
สิ ทธิจองซือหุ น้ สามัญเพิมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO

เงือนไขในการเข้าทํารายการและรายละเอียดของการเสนอขาย

บริ ษ ทั ฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษ ทั ฯ จํานวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 77 ของจํานวนหุ น้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดภายหลังการเพิมทุน โดยแบ่งออกเป็ น
(1) หุ้น สามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 984,000,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรู ปแบบของการเสนอ
ขายหุ ้นต่ อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ให้แก่ POV บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด และ Sliver Reward
Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุ น้ ละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท และ
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(2) หุ้นสามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในอัต ราการจัดสรร 1.5232 หุ้น เดิม ต่ อ 1 หุ ้นสามัญเพิมทุ น
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท
ภายหลังจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในครังนี ได้มีมติอนุ มตั ิการเข้าทําธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิมทุน บริ ษทั ฯ จะเข้าลงนามในสัญญาจองซื อหุน้ และ/หรื อ ข้อตกลงกับผูล้ งทุนแต่ละราย ในกรณีการออกและเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ ผลู ้ งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ทังนี ธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ PP
จะเกิ ดขึนภายหลังจากทีเงือนไขบังคับก่อนทังหมดภายใต้สัญญาจองซื อหุ้น และ/หรื อ ข้อตกลงกับผูล้ งทุนแต่ละรายเป็ น
ผลสําเร็ จ หรื อได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ ายทีเกียวข้อง และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนจะเกิ ดขึน
ภายหลังจากได้รับ อนุ ม ตั ิ จ ากที ประชุ มวิ ส ามัญผู ้ถือหุ ้น ของบริ ษทั ฯ ครังที 1/2565 ซึ งจะประชุ มในวัน ที 10 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565
ทังนี ข้อตกลงและเงือนไขทีสําคัญภายใต้สัญญาจองซื อหุ น้ และ/หรื อ ข้อตกลงกับผูล้ งทุนแต่ละรายภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุน้ PP มีดงั ต่อไปนี
1)

สัญญาจองซื อหุน้ ระหว่างบริ ษทั ฯ และ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ PP
คู่สัญญา

:

(ก) บริ ษทั ฯ (ในฐานะผูอ้ อกหุน้ สามัญเพิมทุน)
(ข) POV (ในฐานะผูจ้ องซื อหุ น้ สามัญเพิมทุน)

เงือนไขบังคับก่ อนทีสํ าคัญ

:

(1) ทีประชุ มผู ้ถือหุ้น ของบริ ษ ัท ฯ (ก) อนุ ม ัติก ารออกและเสนอขายหุ ้ น
สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ POV และ (ข) อนุมตั ิการเข้าทําสัญญา
ให้สิทธิ บริ หารจัดการพืนทีเชิงพาณิ ชย์ กับ VGI เพือให้สิทธิ แก่บริ ษ ัทฯ
ในการบริ หารและประกอบกิจการบนพืนทีสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส โดยมี
ข้อกําหนดและเงื อนไขตามที VGI และบริ ษ ทั ฯ ตกลงกัน (รายละเอี ยด
ปรากฏตามสิ งที ส่ งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ งสิ นทรั พย์และ
รายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
(2) บริ ษทั ฯ ได้รับอนุ ญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขาย
หุ้น สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP
(3) ไม่มีการเปลียนแปลงใด ๆ หรื อเหตุการณ์ใด ๆ ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ในแง่ ลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุ รกิ จ ทรัพย์สิน หนี สิ น โอกาสทางธุ รกิ จ
ผลการดําเนิ นงาน รายได้ ชื อเสี ยงหรื อสถานะของบริ ษ ทั ฯ ก่ อนวัน ที
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ให้แก่ POV เสร็จสมบูรณ์
(4) VGI ได้รับการอนุ มตั ิจากทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ในการเข้าซื อ
หุ้นสามัญเพิมทุนในบริ ษทั ฯ ของ POV
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เงือนไขอืน ๆ ทีสํ าคัญ

:

(1) บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการให้กรรมการชุดเดิม ยกเว้นกรรมการอิสระของ
บริ ษทั ฯ ลาออก และจะดําเนิ นการแต่ง ตังบุคคลทีได้รับการเสนอชื อ
โดย POV เข้าเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีลาออก ตามสัดส่ วนการถือ
หุ้น ของ POV ณ วันทีการเข้าทําธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP
ให้แก่ POV เสร็จสมบูรณ์ ตามทีคู่สญ
ั ญาตกลงกันในสัญญาจองซื อหุน้
(2) บริ ษ ทั ฯ และ VGI ได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิ ฯ โดยมี ข้อกําหนดและ
เงือนไขตามที บริ ษทั ฯ และ VGI ตกลงกัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ งที
ส่ งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยง
กันของบริ ษทั ฯ)

2)

ข้อตกลงระหว่างบริ ษ ทั ฯ และ ผูล้ งทุนแต่ ละราย อันได้แก่ บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด และ Sliver Reward Holdings
Limited ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
คู่สัญญา

:

(ก) บริ ษทั ฯ (ในฐานะผูอ้ อกหุน้ สามัญเพิมทุน)
(ข) ผูจ้ องซื อหุ น้ สามัญเพิมทุนแต่ละราย อันได้แก่
(1) บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด

(2) Sliver Reward Holdings Limited
เงือนไขบังคับก่ อนทีสํ าคัญ

:

(1) ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้น สามัญ
เพิมทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผลู ้ งทุน
(2) บริ ษทั ฯ ได้รับอนุ ญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผลู้ งทุน
(3) ธุรกรรมการเข้าซื อหุ ้นสามัญทังหมดของ GW ภายใต้สัญญาทีเกียวข้อง
เสร็จสมบูรณ์
(4) POV ได้ด ํา เนิ น การจองซื อหุ ้ น สามัญ เพิ มทุ น ของบริ ษัท ฯ จํา นวน
953,500,000 หุ้ น และชํา ระเงิ น ค่ า หุ้น ดัง กล่ า วให้ แก่ บ ริ ษ ัท ฯ ภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว
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ทังนี รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขาย
หุ้น PP มีดงั นี
ผู้ลงทุน

จํานวนหุ้นทีได้ รับ
เสนอขายไม่เกิน

POV

953,500,000 หุน้

บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์
จํากัด

15,350,000 หุ้น

Sliver Reward
Holdings Limited

15,150,000 หุ้น

ราคาเสนอขาย

3.30 บาทต่อหุ น้ คิด
เป็ นมูลค่ารวมทังสิ น
3,146,550,000 บาท
3.30 บาทต่อหุ น้ คิด
เป็ นมูลค่ารวมทังสิ น
50,655, บาท
3.30 บาทต่อหุ น้ คิด
เป็ นมูลค่ารวมทังสิ น
49,995,000 บาท

สั ดส่ วนการถือหุ้น
ก่อนการทํารายการ
(ณ วันที 1 มีนาคม
พ.ศ. 2565)
ไม่มี

สั ดส่ วนการถือหุ้น
ภายหลังธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุน2
ร้อยละ 70.65

ไม่มี

ร้อยละ 1.14

ไม่มี

ร้อยละ 1.12

ทังนี บริ ษทั ฯ คาดว่าการซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายใน
30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยภายหลังจากทีบริ ษทั ฯ เข้าทําธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP แล้วเสร็ จ ผูล้ งทุนจะถือหุ ้น
ในบริ ษทั ฯ รวมกันทังหมดจํานวน 984,000,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 72.912 ของสิ ทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ดี เนื องจาก POV เป็ นบุคคลทีเกี ยวโยงกัน ของบริ ษ ทั ฯ ตามประกาศเรื องรายการทีเกี ยวโยงกัน และ
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีขนาดรายการ
เท่ ากับร้ อยละ 1,372.87 ของมูลค่ าสิ นทรัพย์ที มี ตัวตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษ ทั ฯ ตามที ปรากฏในงบการเงิ นรวมล่ าสุ ดของ
บริ ษทั ฯ ทีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทังนี
บริ ษทั ฯ มีรายการทีเกี ยวโยงอืนทีเกิดขึนในรอบ 6 เดือนทีผ่านมา อัน ได้แก่ธุรกรรมการเข้าซื อหุ ้น สามัญทังหมดของ GW
จาก VGI และการเข้าทําสัญญาให้สิท ธิ บ ริ ห ารจัด การพืนที เชิ งพาณิ ช ย์ (License to Manage and Operate Merchandising
Space Agreement) กับ VGI (ซึ งได้รับการอนุ มตั ิ จากทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ในคราวเดียวกัน นี ดังมีรายละเอีย ด
ปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ซึ งมีขนาดรายการ
รวมเท่ากับร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ ดังนัน เมือรวมขนาดรายการของธุรกรรม

2

คํานวณภายใต้สมมติฐานว่า ไม่มีผถู้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO
ทังนี ในกรณีทีผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจํานวน
POV บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะถื อหุ้นบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้ อยละ 59.99 ร้ อยละ 0.97 และ
ร้อยละ 0.95 ตามลําดับ รวมกันเป็ นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุน้ RO และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็ จสิน
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การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน ให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP กับรายการทีเกียวโยงกัน
ของบริ ษทั ฯ ในรอบ 6 เดือนทีผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็ นร้อยละ 2,545.64 ซึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์
ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ดังนัน บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าทีต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกียวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP
ให้แก่ POV ตามประกาศเรื องรายการทีเกียวโยงกัน และได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ตากว่
ํ า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที มีส่วน
ได้เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตังทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพือแสดงความเห็นเกียวกับรายการ
ดังกล่าวและจัดส่ งความเห็นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในการนี บริ ษทั ฯ ได้แต่งตังที
ปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากัด เพือทําหน้าทีเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํา
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ PP ให้แก่ POV
นอกจากนี เนื องจาก POV จะมีสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 70.65 ของจํานวนหุ ้นทีออก
และจําหน่ ายแล้วทังหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากทีบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนในธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ ้น PP เสร็ จสิ น ซึงจะมีสิทธิ ออกเสียงเกิ นกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นผลให้ POV
มีหน้าทีต้องทําคําเสนอซื อหลักทรั พย์ทงหมดของบริ
ั
ษทั ฯ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 ซึ งการทําคําเสนอซื อหลักทรั พย์จะ
เกิดขึนภายหลังจากทีบริ ษ ทั ฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ POV รวมทังดําเนิ นการจดทะเบียน
เปลียนแปลงทุนชําระแล้วในส่ วนของหุ น้ สามัญเพิมทุนซึงออกและจัดสรรให้แก่ POV แล้ว โดยบริ ษทั ฯ คาดว่า POV จะเริ ม
การทําคําเสนอซื อหลักทรั พย์ภายในไตรมาสที 3 ของปี 2565 ทังนี ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กําหนดว่า ราคาเสนอซื อ
หลักทรัพย์จะต้องไม่ต ากว่
ํ าราคาสู ง สุ ดทีผูท้ าํ คําเสนอซื อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซื อ รวมทังบุ คคลที
กระทําการร่ วมกัน กับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริ ษ ทั ฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วัน ก่ อนวันทียืนคําเสนอซื อ กล่าวคื อ
ราคาเสนอซื อหลักทรั พย์จะไม่ตากว่
ํ าราคาเสนอขายหุ ้น สามัญเพิ มทุนทีออกให้แก่บุ คคลในวงจํากัด (Private Placement)
ในครังนี
3.5

การกําหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นทีออกใหม่
(1) การกําหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP
ราคาหุ ้น สามัญ เพิ มทุน ที เสนอขายให้ แก่ ผูล้ งทุนในราคา 3.30 บาท ต่ อหุ ้น เป็ นราคาทีเกิ ด จากการเจรจา
ระหว่างบริ ษทั ฯ และผูล้ งทุน ซึงเป็ นราคาทีสู งกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ซึ งตามงบการเงิ นรวม
ล่าสุ ดของบริ ษ ทั ฯ ทีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาต สิ นสุ ด วัน ที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เท่ากับ 0.92 บาทต่อหุ้น ทังนี ราคาหุ ้นสามัญเพิมทุนทีเสนอขายให้แก่ผูล้ งทุนเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุ ้น
ให้แก่บุคคลในวงจํากัดทีกําหนดราคาเสนอขายชัดเจนโดยมีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
ทังนี การจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุน ของบริ ษทั ฯ ดังกล่าวของผูล้ งทุนอยู่ภายใต้เงื อนไขทีกําหนดในสัญญาจอง
ซือหุ ้น (ดังปรากฏรายละเอียดในข้อ 3.4) อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผูล้ งทุนภายใต้
ธุ ร กรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP ดัง กล่ า วต้อ งไม่ เ ป็ นราคาที ตํากว่ า ร้ อ ยละ 90 ของราคาตลาด
โดยกําหนดให้ร าคาตลาด หมายถึ ง ราคาถัว เฉลี ยถ่ ว งนําหนัก ของหุ ้ น บริ ษ ัท ฯ ที มี การซื อขายในตลาด
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หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการ แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันแรกทีมีการเสนอขาย
หุ้น ต่อผูล้ งทุนทีตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสังรับหุ ้นสามัญเพิมทุน ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในกรณี ที
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดดังกล่าว ผูล้ งทุนจะไม่สามารถนําหุ้น สามัญ
เพิมทุนทีออกใหม่ดงั กล่าวออกขายได้ภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับตังแต่วนั ทีหุ้น ดังกล่าวเริ มทําการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ภายหลัง จากวัน ที หุ้น สามัญเพิมทุ น ดัง กล่ าวทําการซื อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้ งทุนสามารถทยอยขายหุ ้นทีถูกสังห้ามขายได้ในจํานวนร้ อย
ละ 25 ของจํานวนหุ ้น ทังหมดทีถูก สังห้ามขาย ทังนี ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื อง
หลัก เกณฑ์ เงื อนไข และวิ ธี ก ารพิจ ารณาคํา ขอให้รั บ หุ ้น สามัญ หรื อหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ใ นส่ ว นเพิ มทุ น เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
(2) การกําหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO
ราคาจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน ทีเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิมในราคา 3.30 บาทต่อหุ ้น เป็ นราคาเดียวกับราคา
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยราคาดังกล่าวเป็ นราคาทีมีความ
เหมาะสม เนืองจากเป็ นราคาทีไม่ก่อให้เกิดการได้เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผูถ้ ือหุน้ รายใด
3.6

การกําหนดราคาตลาด

ในการพิจารณาราคาตลาด บริ ษทั ฯ ได้ใช้ราคาซื อขายถัวเฉลียนําหนักของหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลัง 10 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันทีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือขออนุ มตั ิให้บ ริ ษ ทั ฯ
เสนอขายหุ ้น สามัญเพิมทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที 1 มีน าคม พ.ศ. 2565 ซึ งจะเท่ากับ
3.66 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART)
3.7

ขนาดของรายการทีเกียวโยงกัน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุร กรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีมูลค่ ารวม
ทังสิ น 3,146,550,000 บาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ ตามทีปรากฏ
ในงบการเงินรวมล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ทีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับ อนุ ญาต สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ทังนี บริ ษทั ฯ มีรายการทีเกียวโยงกันรายการอืนทีเกิดขึนในรอบ 6 เดือนทีผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการเข้าซือหุน้ สามัญของ
GW จาก VGI และการเข้าทําสัญญาให้สิทธิบริ หารจัดการพืนทีเชิงพาณิ ชย์ (License to Manage and Operate Merchandising
Space Agreement) กับ VGI (ซึ งได้รับการอนุ มตั ิ จากทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ในคราวเดียวกัน นี ดังมีรายละเอีย ด
ปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ซึ งมีขนาดรายการ
รวมเท่ากับร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ ดังนัน เมือรวมขนาดรายการของธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุน ให้แก่ POV กับรายการทีเกียวโยงกัน ของบริ ษทั ฯ ในรอบ 6 เดือนทีผ่านมา จะมี
ขนาดรายการรวมคิ ดเป็ นร้ อยละ 2,545.64 ซึ งเกิ น กว่ าร้ อยละ 3 ของมู ลค่ าสิ น ทรั พย์ทีมี ตวั ตนสุ ท ธิ ข องบริ ษ ัท ฯ ดัง นัน
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ให้แก่ POV จึงถือเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศเรื องรายการทีเกียวโยงกันซึ ง
บริ ษทั ฯ จะต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกียวกับธุรกรรมดังกล่าวตามประกาศเรื องรายการทีเกียวโยงกัน และได้รับอนุ มตั ิจากที
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ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ตากว่
ํ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น ที มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตังที ปรึ กษา
ทางการเงิ น อิ สระ (IFA) เพือแสดงความเห็ น เกี ยวกับ รายการดัง กล่าวและจัด ส่ ง ความเห็ น ต่ อสํานัก งาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในการนี บริ ษทั ฯ ได้แต่งตังทีปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ
จํากัด เพือทําหน้าทีเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทําธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ให้แก่ POV
4.

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิมทุน แผนการใช้ เงิน และรายละเอียดโครงการ

4.1

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิมทุน
บริ ษ ทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ใ นการออกหุ ้น สามัญเพิ มทุ นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ มทุ น
เพือใช้เป็ นเงิ นลงทุนในการขยายธุรกิจร้ านเทอร์เทิลของบริ ษทั ฯ และธุ รกิจบริ หารจัดการพืนทีสําหรับให้เช่าพืนที
เชิ ง พาณิ ชย์ บนสถานีร ถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงการก่ อสร้าง และ/หรื อ ปรั บปรุ ง พืนทีบนสถานี รถไฟฟ้ าบีที เอส
ภายใต้สัญญาให้สิทธิ ใ นการบริ หารจัดการพืนทีเชิ งพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอส กับ VGI ซึ งรวมถึงพืนทีที
บริ ษทั ฯ และ/หรื อ GW ได้รับสิ ทธิในการบริ หารจัดการในปัจจุบนั รวมถึงเพือใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการรองรับการ
ขยายกิจการ หรื อการลงทุนเพิมเติมของบริ ษทั ฯ ในอนาคต และเพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริ ษทั ฯ

4.2 แผนการใช้ เงิน
บริ ษทั ฯ จะนําเงินทีได้จากการเพิมทุนไปใช้ดงั ต่อไปนี
(1)

บริ ษทั ฯ จะนําเงินทีได้จากการเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 110 ล้านบาท ไปชําระค่าหุ้นสําหรับการเข้าซื อหุ ้น
สามัญทังหมดของ GW ซึ งมีสัญญาในการบริ หารจัดการพืนทีเชิงพาณิ ชย์บางส่ วนบนสถานี รถไฟฟ้ าบี ที
เอสกับ VGI จํานวน 5 สถานี ซึ งได้แก่ สถานี ราชดําริ สถานี อารี ย ์ สถานี ราชเทวี สถานี สนามเป้ า และ
สถานีพระโขนง นอกจากนี GW ยังมีสญ
ั ญาเช่าพืนทีเพือบริ หารพืนทีขายสิ นค้าบริ เวณท่าเทียบเรื อ จํานวน
3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรื อประตูนาํ ท่าเรื อมหาวิทยาลัยรามคําแหง และท่าเรื ออโศก โดยรายละเอียดของธุ รกรรม
ดังกล่าวปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ

(2)

บริ ษทั ฯ จะนําเงินทีได้จากการเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 1,120 ล้านบาท ไปใช้ในการลงทุนก่อสร้างร้ านค้า
ของบริ ษทั ฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใต้แบรนด์ “เทอร์ เทิล” (“ร้ านเทอร์ เทิล”) จํานวนไม่เกิ น 28
สถานี โดยเป็ นสถานี ทีบริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการมาจาก VGI จํานวน 23 สถานี และเป็ น
สถานี ที GW ได้รับสิ ทธิ ดงั กล่าวมาจาก VGI จํานวน 5 สถานี ทังนี บริ ษทั ฯ จะเริ มก่อสร้ างตังแต่ เ ดื อน
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป หรื อภายใน 1 เดือนนับจากได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิมทุนจาก POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และสัญญาให้สิทธิ บริ หารจัดการพืนทีเชิง
พาณิชย์กบั VGI มีผลใช้บงั คับ โดยจะทยอยก่ อสร้างเดือนละ 2 สถานี ซึงจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ
3 เดือนต่อ 2 สถานี และคาดว่าจะแล้วเสร็จทังหมดภายในเดือนธันวาคมของปี 2566
40

4.3

(3)

บริ ษทั ฯ จะนําเงินทีได้จากการเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 600 ล้านบาท ไปใช้สาํ หรับการสต็อกสิ นค้าเพือขาย
ในร้านเทอร์เทิลซึงตังอยูบ่ นสถานี รถไฟฟ้ าจํานวนไม่เกิน 28 สถานี ดังกล่าวข้างต้น ภายในวงเงินดังกล่ าว
จะสามารถใช้ในการหมุนเวียนสต็อกสิ นค้าได้ประมาณ 3 เดือน

(4)

บริ ษ ทั ฯ จะนําเงินทีได้จากการเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 200 ล้านบาท ไปใช้ในการปรับปรุ งร้านค้าให้เช่าทีมีอยู่
เดิม รวมทังการก่อสร้ างใหม่ตามความเหมาะสม ในพืนทีเชิงพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสภายใต้สัญญา
ให้สิทธิ ในการบริ หารจัดการพืนทีเชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส กับ VGI ซึ งรวมถึงพืนทีทีบริ ษทั ฯ
และ/หรื อ GW ได้รับสิทธิในการบริ หารจัดการในปัจจุบนั โดยจะทยอยปรับปรุ งและก่อสร้ างซึงคาดว่าจะ
แล้วเสร็ จทังหมดภายในปี 2566

(5)

บริ ษทั ฯ จะนําเงิน ทีได้จากการเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท ไปใช้ในการลงทุนในธุ รกิ จค้าปลีก
และ/หรื อ ธุรกิ จทีสนับสนุนธุรกิ จค้าปลีก โดยปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ใน
การลงทุน รวมถึงข้อดีและข้อเสี ย ผลประโยชน์ และความร่ วมมือทีบริ ษทั ฯ จะได้รับ ซึ งเมือบริ ษทั ฯ ได้
เงินจากการเพิมทุนในครังนี แล้ว บริ ษทั ฯ จะดําเนินการเจรจาในรายละเอียดการลงทุนดังกล่าวต่อไป ซึ ง
คาดว่าน่ าจะได้ขอ้ สรุ ปภายในไตรมาสที 1 ของปี 2566

(6)

บริ ษทั ฯ จะนําเงินทีได้จากการเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 200 ล้านบาท ไปใช้ลงทุนในการก่อสร้างคลังสิ นค้า
รวมทังระบบการบริ หารสิ นค้า เพือบริ หารสต็อกสิ นค้าของตัวเอง โดยคาดว่าจะมีพืนทีก่อสร้างประมาณ
2,500 ถึง 3,000 ตารางเมตร โดยบริ ษทั ฯ มีแผนว่า เมือร้านเทอร์ เทิลเปิ ดให้บริ การแล้วประมาณ 20 สาขา
บริ ษทั ฯ จะเริ มโครงการดังกล่าว โดยคาดว่าจะเริ มประมาณไตรมาสที 3 ของปี 2566

(7)

บริ ษทั ฯ จะใช้เงินส่ วนทีเหลือทีได้จากการเพิมทุน จํานวนประมาณ 1,209.20 ล้านบาท เพือเป็ นเงิ นทุ น
หมุนเวียนและเพือลงทุนสําหรับโครงการในอนาคต

รายละเอียดโครงการ
เพือเป็ นการเพิมศักยภาพของบริ ษทั ฯ และการขยายธุ รกิจภายใต้ร้านเทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ และธุ รกิจให้เช่ าพืนที
เชิงพาณิ ชย์ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส บริ ษทั ฯ จึงมีความประสงค์ทีจะเข้าลงทุนโดยการเข้าซือหุน้ ของ GW และ
ลงทุน ในการบริ หารพื นที เชิ ง พาณิ ช ย์บ นสถานี ร ถไฟฟ้ า ที บริ ษ ัท ฯ และ GW ได้รั บ สิ ท ธิ ม าจาก VGI ดัง มี
รายละเอียดปรากฏในข้อ 4.1 ข้างต้น การลงทุนดังกล่าวมีโอกาสสร้างมูลค่ าเพิมให้แก่บริ ษ ทั ฯ นอกจากนี การ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ ผลู ้ งทุนในครังนี จะทําให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึงพันธมิตรทางธุรกิจทีมี ความ
เชี ยวชาญในการบริ ห ารจัด การพืนทีเชิ ง พาณิ ช ย์บนสถานี ร ถไฟฟ้ า บีที เ อส และส่ ง ผลให้ก ารดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
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ทังนี รายละเอียดเกียวกับการลงทุนเข้าซื อหุ ้นสามัญทังหมดของ GW และการเข้าทําสัญญาให้สิทธิบริ หารจัดการ
พืนทีเชิ งพาณิ ช ย์บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสกับ VGI ปรากฏตามสิ งที ส่ งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ ง
สิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ
4.4

ผลกระทบทีคาดว่ าจะเกิดขึนในกรณีทีไม่ สามารถดําเนินการโครงการได้ สําเร็จและความเสี ยงจากการดําเนินการ
โครงการ
หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถดําเนินการออกและเสนอขายหุ ้นเพิมทุน ตามธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น สามัญ
เพิมทุนในครังนี หรื อไม่ ได้รับชําระค่าหุ ้นสามัญเพิมทุน ดังกล่าว บริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถจัดหาแหล่งเงิ น ทุน ที
เพียงพอสําหรับการเข้าซือหุน้ สามัญทังหมดของ GW และการลงทุนในธุรกิ จร้ านเทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ และธุ รกิจ
การบริ หารจัดการพืนที บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 4.1 ข้างต้น ได้

5.

ข้ อมูลทีเกียวกับผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการเพิมทุนหรื อจัดสรรหุ้นเพิมทุนให้ บุคคลในวงจํากัด

5.1

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
(1)

กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ลู งทุนภายใต้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
=
=
=

(2)

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขายทังหมด
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
3.66 – 3.40
3.66
ร้อยละ 7.10

X 100
X 100

กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้นภายใต้ ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO
=
=
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขายทังหมด
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
3.66 – 3.52
3.66
ร้อยละ 3.83
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X 100
X 100

5.2

การลดลงของสั ดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
(1)

กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ลู งทุนภายใต้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
(1.1)
=

จํานวนหุ น้ ทีเสนอขายครังนี
จํานวนหุน้ paid-up + จํานวนหุน้ ทีเสนอขายครังนี

=

984, 000,000 + 240,000,000
365,549,286 + 984,000,000 + 240,000,000
ร้อยละ 77.00

=
(1.2)
=
=
=
(2)

ภายใต้ สมมติฐานว่ าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้ สิทธิจองซื อหุ้น สามัญเพิมทุนภายใต้ ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ

ภายใต้สมมติฐานว่ าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้ สิทธิจองซื อหุ้ นสามัญเพิมทุนภายใต้ ธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น RO
จํานวนหุ น้ ทีเสนอขายครังนี
จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุน้ ทีเสนอขายครังนี
984,000,000
365,549,286 + 984,000,000
ร้อยละ 72.91

กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้นภายใต้ ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO
ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น หากผูถ้ ือ
หุ้นเดิมทุกรายจองซื อหุ น้ สามัญเพิมทุนตามสิ ทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่ วนการถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุน้ เดิม
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5.3

การลดลงของส่ วนแบ่ งกําไร (Earnings Dilution)
(1)

กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ลู งทุนภายใต้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
(1.1)

ภายใต้ สมมติฐานว่ าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้ สิทธิจองซื อหุ้น สามัญเพิมทุนภายใต้ ธุรกรรม
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)

ภายใต้สมมติฐานว่ าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้ สิทธิจองซื อหุ้ นสามัญเพิมทุนภายใต้ ธุรกรรมการ
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 คํานวณจากงบการเงินรวมล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ทีผ่าน
การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
(2)

กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้นภายใต้ ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights
Offering) ในครังนีจะไม่มีผลกระทบด้านการลดลงของส่ วนแบ่งกําไรต่อหุ ้นต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ
เนื องจากเป็ นการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริ ษทั ฯ

5.4

ความคุ้มค่ าทีผู้ถือหุ้นได้ รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่ วนแบ่ งกําไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผู้ถือหุ้น

เมือเปรี ยบเทียบประโยชน์ทีผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุน กับผลกระทบ
ต่อส่ วนแบ่งกําไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นในกรณี ของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP ตามรายละเอียดข้างต้น
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บริ ษทั ฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคา
หุ้น หรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ เนืองจากบริ ษทั ฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการลงทุนในธุรกิจการบริ หารจัดการพืนที
เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทีบริ ษทั ฯ จะได้รับสิทธิมาจาก VGI และที GW ได้รับสิ ทธิจาก VGI ในปัจจุบนั รวมถึง
การลงทุนก่อสร้างบนพืนทีสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสดังกล่าว และการลงทุนในธุรกิจร้ านเทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ นอกจากนี การ
ออกหุ น้ สามัญเพิมทุนให้แก่ ผลู ้ งทุน จะทําให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึ งพันธมิตรทางธุรกิจทีมีความแข็งแกร่ ง และมีประสบการณ์ใน
การบริ หารจัดการพืนทีเชิงพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส ซึ งเป็ น การเพิมศักยภาพของบริ ษทั ฯ ในการประกอบธุ รกิจ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อีกทังช่วยสร้างโอกาสในการเพิมมูลค่าทางธุรกิจให้แก่บริ ษทั ฯ ด้วย
6.

มูลค่ ารวมของสิงตอบแทนของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

6.1

มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ งตอบแทนสําหรับการออกและเสนอขายหุน้ PP จํานวนไม่เกิ น 1,224,000,000 หุ ้น ในราคาเสนอ
ขายหุน้ ละ 3.30 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ น 4,039,200,000 บาท
6.2

การชําระเงินและเงื อนไขของการชําระเงิน

ผูล้ งทุ น ทัง 3 ราย จะทําการชําระค่ าตอบแทนทังหมด เป็ นเงิ น สดให้แ ก่ บริ ษทั ฯ ภายหลังจากทีประชุ มวิส ามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ครังที 1/2565 ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิการเข้าทําธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผูล้ งทุน
และอนุ มตั ิ การเพิมทุนจดทะเบีย นของบริ ษทั ฯ เพือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว และเงื อนไข
บังคับก่ อนทังหมดตามทีระบุในสัญญาจองซื อหุ ้น และ/หรื อข้อตกลงกับผูล้ งทุนแต่ละราย สําเร็ จครบถ้วนหรื อได้รับการ
ผ่อนผันจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีเกียวข้องแล้ว
7.

บุคคลทีเกียวโยงและลักษณะขอบเขตของส่ วนได้เสีย

POV เป็ นบุคคลทีเกี ยวโยงกันของบริ ษ ทั ฯ ตามประกาศเรื องรายการทีเกี ยวโยงกัน เนื องจาก POV จะเข้าเป็ น
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยจะถือหุ ้นบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนไม่เกิ นร้อยละ 70.65 ภายหลังจากทีบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิมทุนในครังนีเสร็จสิ น
8.

กรรมการทีมีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันซึงไม่ ได้ เข้ าร่ วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เนื องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีกรรมการทีมีส่วนได้เสี ยและ/หรื อเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันในการทําธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนในครังนี ดังนัน กรรมการของบริ ษทั ฯ ทุกรายจึงมีสิทธิเข้าร่ วมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน
เกียวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนในครังนี

45

9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ความเหมาะสมของราคาในเรื องการขายหุน้ สามัญเพิมทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่า ราคาหุ ้นสามัญเพิมทุน ทีเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ ้น PP มีความเหมาะสมแล้ว เนื องจากเป็ นราคาทีไม่ ตากว่
ํ าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ งเท่ากับ 3.66 บาท
(ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.6) และสู งกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุน้ ของบริ ษทั ฯ ซึ งตามงบการเงินรวมล่าสุ ดของ
บริ ษทั ฯ ทีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่ากับ 0.92 บาท
นอกจากนี ราคาหุ ้นสามัญเพิมทุน ทีเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ้น เดิ มภายใต้ธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น RO
มีความเหมาะสมแล้ว เนื องจากเป็ นราคาเดียวกับราคาหุ ้นสามัญเพิมทุน ทีเสนอขายให้แก่ผูล้ งทุน ภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ ้น PP ซึ งเป็ นการให้สิ ทธิ แก่ ผูถ้ ือหุ ้น เดิ มของบริ ษ ทั ฯ โดยไม่ก่อให้ เกิ ดการได้เ ปรี ย บ
เสี ยเปรี ยบต่อผูถ้ ือหุน้ รายใด
ทีมาของการกําหนดราคาเสนอขาย
ราคาเสนอขายเป็ นราคาทีได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริ ษทั ฯ และผูล้ งทุน เพือรักษาผลประโยชน์ของแต่ละ
ฝ่ ายโดยอ้างอิงจากเกณฑ์การกําหนดราคาในข้อ 3.5 โดยราคาเสนอขายหุ ้นเพิมทุน ให้แก่ ผูล้ งทุนภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุน้ PP ไม่เป็ นราคาตําตามประกาศเรื องการอนุ ญาตเสนอขายหุน้ PP และเป็ นราคาใกล้เคียง
กับราคาตลาด และราคาเสนอขายหุ้น เพิ มทุ นให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น เดิ มภายใต้ธุ ร กรรมการออกและเสนอขายหุ ้น RO
ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบต่อผูถ้ ือหุ น้ รายใด
เหตุผลและความจําเป็ นของการเพิมทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิมทุน เนืองจาก ในการขยาย
ธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริ ษทั ฯ จําเป็ นจะต้องใช้พืนทีทีมีศกั ยภาพ สามารถเข้าถึงและนําเสนอสินค้าต่อผูบ้ ริ โภคได้
เป็ นจํานวนมาก อีกทังบริ ษทั ฯ ต้องการความมันคง โอกาสในการเติบโต และเงิ นทุนในการขยายธุ รกิจดังกล่าว
ในการนี การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนภายใต้ธุรกรรม PP จะทําให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึงพันธมิตรทางธุรกิจ
ทีมี ความแข็ง แกร่ ง โดยสามารถทําให้บ ริ ษทั ฯ ได้มาซึ งสิ ท ธิ ใ นการบริ หารจัด การพืนที เชิ ง พาณิ ชย์บนสถานี
รถไฟฟ้ าบีทีเอสที VGI ได้รับสัมปทานมาจาก BTSC ครอบคลุมมากทีสุ ดถึง จํานวน 31 สถานี เพือใช้เป็ นพืนที
ประกอบธุ รกิ จร้ านเทอร์ เ ทิ ลของบริ ษ ัท ฯ นอกจากนี บริ ษทั ฯ ยังมี สิ ทธิ ก่ อนบุค คลภายนอกรายอืนในการต่ อ
ระยะเวลาของสิ ทธิ ดงั กล่าวและได้รับสิ ทธิบริ หารจัดการพืนทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิมเติมจาก VGI หาก VGI
ได้รับสิ ทธิ จาก BTSC หรื อบริ ษทั ในเครื อ ในอนาคตอีกด้วย (โปรดดูรายละเอี ย ดเพิมเติ มตามสิ งทีส่ งมาด้วย 1
สารสนเทศรายการได้มาซึงสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ซึงทําให้การขยายธุรกิจร้ านเทอร์ เทิล
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ของบริ ษ ทั ฯ มีค วามมันคงและแน่ น อน และมี โอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้ างมูล ค่าเพิมทางธุ รกิ จให้แ ก่
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี บริ ษทั ฯ ต้องการแหล่งเงิ นทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทีเกี ยวข้องกับธุ รกิจร้ านเทอร์ เทิลของ
บริ ษทั ฯ และการบริ หารจัดการพืนทีเชิงพาณิ ชย์โดยการให้เช่ าพืนทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังมีรายละเอียดใน
ข้อ 4. ดังนัน การออกหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ทังภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP และภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะทําให้บริ ษทั ฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับโครงการดังกล่าว และทํา
ให้การขยายธุรกิจร้ านเทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ และให้เช่าพืนทีเชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และหากบริ ษ ทั ฯ ใช้เงิ นกู้ทงจํ
ั านวนในการลงทุนดังกล่าวจะกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
เนืองจากจะมีภาระดอกเบียจ่ายเพิมขึน
ความสมเหตุสมผลของการเพิมทุน
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าการเพิมทุนจดทะเบียนในครังนีมีความเหมาะสม เนืองจากเป็ นการช่วยเพิมสภาพคล่อง
ของบริ ษทั ฯ และลดภาระของบริ ษทั ฯ ในการจัดหากระแสเงินสดเพือใช้ในการลงทุนก่อสร้าง และ/หรื อ ปรับปรุ ง
พืนทีเชิงพาณิชย์บนสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอส และเป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับสต็อกสินค้าของร้านเทอร์เทิล รวมถึงใช้ใน
การซื อหุ ้นทังหมดของ GW และการลงทุนอืน ๆ ดังมีรายละเอียดในข้อ 4. ซึงถ้าหากบริ ษทั ฯ ใช้เงินกูย้ มื จากสถาบัน
การเงิ นสําหรับการลงทุนและชําระค่ าหุ ้นดังกล่าวทังหมด จะส่ งผลให้อตั ราส่ วนหนี สิ นทีมีภาระดอกเบียต่ อทุน
(Interest D/E Ratio) ของบริ ษทั ฯ สูงขึนจาก 0.29 เท่า เป็ น 3.53 เท่า นอกจากนี บริ ษทั ฯ ยังได้ผลู ้ งทุนมาเป็ นพันธมิตร
ทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ อีกด้วย ซึ งจะช่วยส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ให้มีความมันคงและแข็งแกร่ ง
ต่อไปในอนาคต
ผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้เงิน
การเพิมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP จะส่ งผลกระทบด้านการลดลงของส่ วนแบ่งกําไรต่อหุ ้น
(Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 77.00 ในกรณี ทผูี ถ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซื อหุ ้นสามัญเพิม
ทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO ครบตามสิ ทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณี ทีไม่มีผถู้ อื หุ น้ เดิมรายใด
ใช้สิทธิจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO อย่างไรก็ดี หากบริ ษทั ฯ สามารถออก
และเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนในครังนี บริ ษทั ฯ จะได้รับเงินทังสิน 4,039,200,000 บาท
ความสมเหตุสมผลเมือเปรี ยบเทียบกับการตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอกทีเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เห็ นว่า การเสนอขายหุ ้นสามัญ เพิ มทุนให้แก่ POV ซึ งเป็ นบุ คคลทีเกี ยวโยงกันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ มากกว่าการตกลงเข้าทํารายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ งเป็ นบุคคลอิสระ เนืองจากการที
POV ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI จองซื อหุ น้ เพิมทุน และเข้ามาเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ทําให้บริ ษ ทั ฯ
ได้มาซึงสิ ทธิในการบริ หารจัดการพืนทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก VGI (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ งทีส่ งมา
ด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ทําให้การขยายธุ รกิจร้ านเทอร์
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เทิลของบริ ษทั ฯ และการบริ หารจัดการพืนทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสของบริ ษทั ฯ มีความแน่นอนและมีโอกาสใน
การเติบโต ซึงเมือพิจารณาแล้วเห็นว่าการที POV ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ และพันธมิตรของ
บริ ษทั ฯ จะช่วยส่ งเสริ มศักยภาพในการบริ หารจัดการธุรกิจการบริ หารจัดการพืนทีเชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบี
ทีเอส และธุรกิจร้านเทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี ราคาเสนอขายหุน้ เพิมทุนให้แก่ผลู ้ งทุน ไม่เป็ นราคาตําตามประกาศเรื องการอนุ ญาตเสนอขายหุ ้น PP
และเป็ นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด จึงเป็ นราคาทีมีความสมเหตุสมผล และเป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัททีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ ษทั มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริ ษทั
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สิงทีส่ งมาด้วย 3

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท เนชัน อินเตอร์ เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
วันที 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

บริ ษทั เนชัน อินเตอร์ เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติทีประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครังที 2/2565 เมือวันที 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. เกียวกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และจัดสรรหุ้น
เพิมทุน ดังต่อไปนี
1.

การเพิมทุน

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษ ทั ได้มีมติอนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครังที 1/2565 เพือ
พิจารณาอนุ มตั ิการเพิมทุน จดทะเบียนของบริ ษ ทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 365,549,286 บาท เป็ นทุนจดทะเบีย น
จํานวน 1,589,549, บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน ,224,000, หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
โดยเป็ นการเพิมทุนในลักษณะ ดังนี
การเพิมทุน

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น (หุ้น)

มูลค่ าทีตราไว้ (บาทต่ อหุ้น)

รวม (บาท)

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน

หุน้ สามัญ

1,224,000,000

1.00

1,224,000,000

-

-

-

-

 แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate)
2.

การจัดสรรหุ้นเพิมทุน (แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน)

2.1

รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น (หุ้น)

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

บริ ษทั พอยท์ ออฟ
วิว (พีโอวี) มีเดีย
กรุ๊ ป จํากัด (“POV”)

953,500,000

-

3.30
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วัน เวลา จองซื อ และ
ชําระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

หลังจากได้รับอนุญาต โปรดพิจารณา
จากสํานักงานกํากับ
หมายเหตุ
หลักทรัพย์และตลาด
ด้านล่าง
หลักทรัพย์ (“สํ านักงาน
ก.ล.ต.”) โดยคาดว่าจะ
ดําเนิ นการแล้วเสร็จใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น (หุ้น)

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซื อ และ
ชําระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์
จํากัด

15,350,000

-

3.30

หลังจากได้รับอนุญาต
จากสํานักงาน ก.ล.ต.
โดยคาดว่าจะดําเนินการ
แล้วเสร็ จในเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2565

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ด้านล่าง

Sliver Reward
Holdings Limited

15,150,000

-

3.30

หลังจากได้รับอนุญาต
จากสํานักงาน ก.ล.ต.
โดยคาดว่าจะดําเนินการ
แล้วเสร็ จในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2565

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ด้านล่าง

ผูถ้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่ วนการถือหุน้
(Rights Offering)

240,000,000

อัตราการ
จัดสรร
. หุ น้
สามัญเดิม ต่อ
1 หุ น้ สามัญ
เพิมทุน

3.30

วันที 24 และระหว่าง
วันที 27 ถึงวันที
30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ด้านล่าง

หมายเหตุ
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 2/2565 เมือวันที 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติเสนอให้ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครังที 1/2565 ของบริ ษ ัท ฯ เพื อพิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ มทุ น ของบริ ษ ัท ฯ จํานวนไม่ เ กิ น
1,224,000,000 หุน้ ตามรายละเอียดดังนี
1)

ออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิมทุน ของบริ ษ ทั ฯ จํานวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท ในรู ปแบบของการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ให้แก่ POV (ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อย
ทีบริ ษทั วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (“VGI”) ถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจํานวนหุ น้ ทังหมด) บริ ษทั เวิร์ค
เอ็กซ์ จํากัด และ Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรี ยกว่า “ผู้ลงทุน”) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 3.30 บาท
รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”)
ทังนี ธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ PP เป็ นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ทีผูถ้ ือหุ ้นมีมติกาํ หนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็ นการเสนอขายหุ ้นออกใหม่ในราคาตําตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรื อง การอนุ ญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ ้น ที
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศเรื องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เนื องจากราคาเสนอขายทีหุ ้นละ
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3.30 บาท เป็ นราคาทีไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
ของหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ ในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ย้อนหลัง 10 วัน ทําการ
ติดต่อกันก่อนวันทีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที 1/2565 เพือขออนุ มตั ิ
ให้บริ ษทั ฯ เสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง 1 มีนาคม พ.ศ.
2565 ซึ งเท่ากับ 3.66 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART) ดังนัน ธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP ครั งนี
บริ ษทั ฯ จะต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกียวกับการเข้าทําธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื องการอนุ ญาตเสนอขายหุ้น PP และได้รับมติ อนุ มตั ิจากทีประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้น ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่ตากว่
ํ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน รวมทังจะต้องได้รับการอนุ ญาต
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย
นอกจากนี อนึ ง การจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ของผูล้ งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขาย
หุน้ PP อยูภ่ ายใต้เงือนไขทีกําหนดในสัญญาจองซื อหุน้ และข้อตกลงแต่ละฉบับทีบริ ษทั ฯ จะเข้าทํากับผูล้ งทุน
แต่ละราย ซึงรวมถึงในกรณีทีหากการเข้าซือหุ น้ สามัญทังหมดในบริ ษทั กรุ๊ ปเวิร์ค จํากัด (“GW”) ของบริ ษทั ฯ
(ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ของบริ ษทั ฯ) ไม่เป็ นผลสําเร็ จ บริ ษทั ฯ จะไม่ออกหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด และ Sliver
Reward Holdings Limited ซึ งเป็ นผูข้ ายหุ ้น ใน GW นอกจากนี ความสําเร็ จ ของการออกและเสนอขายหุ ้ น
สามัญเพิมทุนให้แก่ POV และการได้รับชําระค่าหุ ้นดังกล่าวจาก POV ซึ งคาดว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ภายในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2565 ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ PP นัน เป็ นเงือนไขบังคับก่อนของธุรกรรมการ
เข้าซื อหุ้น GW และธุ รกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิ ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะกําหนดวัน จองซื อและชําระค่ า หุ ้น
สามัญเพิมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP ทีแน่ นอน ภายหลังได้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ
ได้อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุน ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ POV และธุ รกรรมการเข้าทําสัญญาให้
สิ ทธิฯ
อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ มทุนให้แก่ ผูล้ งทุน ดังกล่าวมีราคาตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคา
ตลาด โดยกําหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ ้นบริ ษทั ฯ ทีมีการซื อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันแรกทีมีการเสนอขาย
หุ ้น ต่อผูล้ งทุ น ของหุ ้น ของบริ ษ ทั ฯ ก่อนวันทีตลาดหลักทรัพ ย์ฯ จะสังรั บหุ ้น สามัญเพิ มทุ น ดังกล่ าวเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ผูล้ งทุนจะไม่สามารถนําหุน้ สามัญเพิมทุนทีออกใหม่ดงั กล่าวออกขายได้ภายในกําหนด
ระยะเวลา 1 ปี นับตังแต่วนั ทีหุ้นดังกล่าวเริ มทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากวันที
หุ ้น สามัญเพิมทุนดังกล่าวทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้ งทุนสามารถ
ทยอยขายหุ ้นที ถูก สังห้ ามขายได้ใ นจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ ้นทังหมดที ถู กสังห้ ามขาย ทังนี ตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุน้ สามัญ
หรื อหุน้ บุริมสิทธิในส่ วนเพิมทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
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อนึ ง เนืองจากหนึงในผูล้ งทุน อันได้แก่ POV ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI ที VGI ถือหุ ้นอยู่ในสัดส่ วนร้ อยละ
100 ของจํานวนหุ ้นทังหมด จะเข้าเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยจะถือหุ ้นบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ
70.651 ของจํานวนทีออกและจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากทีบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การเสนอขาย
หุ ้น สามัญเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP เสร็ จสิ น ดังนัน POV จึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน
ของบริ ษทั ฯ และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV จึงเข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกี ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั
จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศเรื องรายการทีเกียว
โยงกัน”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่ งมาด้วย 2 สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนและ
รายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ
ในการนี ภายหลังการเพิมทุนจดทะเบียนในคราวนี ผูล้ งทุนจะเข้าถือหุ้นของบริ ษทั ฯ รวมกันเป็ นสัดส่ วนไม่
เกินร้อยละ 72.912 ของจํานวนหุ ้นทีออกและจําหน่ ายได้แล้วทังหมดภายหลังการเพิมทุน และเนื องจาก POV
จะมีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจํานวนหุ ้นทีออกและจําหน่ ายแล้วทังหมด
ของบริ ษทั ฯ ภายหลังธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ PP ในครังนี เสร็ จสิ น ซึงจะมีสิทธิ ออกเสี ยงเกิน กว่า
ร้ อยละ 50 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นผลให้ POV มี หน้าทีต้องทําคําเสนอซื อหลัก ทรั พ ย์
ทังหมดของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 12/2554 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ซึง
การทําคําเสนอซื อหลักทรัพย์จะเกิดขึนภายหลังจากทีบริ ษทั ฯ ได้ออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ
ให้แก่ POV รวมทังดําเนิ นการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วในส่ วนของหุ้นสามัญเพิมทุนซึ งออกและ
จัดสรรให้แก่ POV แล้ว โดยบริ ษทั ฯ คาดว่า POV จะเริ มการทําคําเสนอซื อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที 3 ของ
ปี 2565 ทังนี ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กําหนดว่า ราคาเสนอซือหลักทรัพย์จะต้องไม่ตากว่
ํ าราคาสู งสุ ดทีผูท้ าํ
คําเสนอซื อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซื อ รวมทังบุคคลทีกระทําการร่ วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้
หุ ้นของบริ ษทั ฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันทียืนคําเสนอซื อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื อหลักทรัพย์จะไม่
ตํากว่าราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนทีออกให้แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ในครังนี
1

POV จะถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากทีบริ ษทั ฯ
ได้ทาํ การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ RO ของบริ ษทั ฯ
เสร็ จสมบูรณ์ภายใต้สมมติฐานว่าผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ จองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO เต็มทังจํานวน

2

สัดส่วนดังกล่าวคํานวณภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิ จองซื อหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ทีผูถ้ ื อหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ จองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็ม
จํานวน POV บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จํากัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุน้ บริ ษทั ฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97
และร้อยละ 0.95 ตามลําดับ รวมกันเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 61.91 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิมทุนในธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP เสร็จสิน
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2)

ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1.5232 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่ โดยเศษของหุน้ ให้ปัดทิง
ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO”)
อนึ ง ในกรณี ทีมีหุ้นสามัญเพิมทุน เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นตามสัดส่ วนการถือหุ ้นภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุน้ RO ในรอบแรกแล้ว บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ น้ สามัญเพิมทุนส่วนทีเหลือให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ซึ งแสดงความจํานงขอจองซื อเกิน สัดส่ วน โดยบริ ษทั ฯ จะจัดสรรให้ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นจนกว่าจะหมด
หรื อไม่ สามารถจัด สรรได้เนื องจากเป็ นเศษหุ้น หรื อจนกว่าไม่มี ผูถ้ ือหุ ้น รายใดประสงค์ที จะจองซื อหุ ้ น
ดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณี ทมีี หุน้ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ้นตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
บริ ษทั ฯ จะเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพือตัดหุน้ สามัญเพิม
ทุนทีเหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป
ในการนี บริ ษ ทั ฯ ได้กาํ หนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
(Record Date) ในวันที 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวันจองซื อหุน้ สามัญเพิมทุนทีเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ในระหว่างวันที 24 และ 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทังนี สิ ทธิดงั กล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุ มผูถ้ ือ
หุน้ ของบริ ษทั ฯ ก่อน นอกจากนี ในกรณีทีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ PP ให้แก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามที กําหนดในสัญญาจองซื อหุ้น ทีเกี ยวข้อง (ดัง มี รายละเอีย ดปรากฏตามสิ งที ส่ ง มาด้ว ย สารสนเทศ
เกียวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุน และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ) บริ ษทั ฯ จะยกเลิกการออกและ
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น RO ทังนี ผูล้ งทุนในธุ รกรรมการออก
และเสนอขายหุ ้น PP จะไม่มีสิทธิ จองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ทีออกภายใต้ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุน้ RO ในครังนี

นอกจากนี ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร และ/หรื อประธานเจ้าหน้าทีสาย
งานการเงิ น บุคคลทีประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร และ/หรื อประธานเจ้าหน้าทีสายงานการเงิ น มอบหมาย มีอาํ นาจในการ
พิ จารณาและกําหนดรายละเอีย ดอืนใดที จําเป็ นและเกี ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิมทุ นของบริ ษ ัท ฯ
ซึงรวมไปถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
1) การกําหนด หรื อแก้ไขเงือนไข และรายละเอียดใด ๆ ทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของ
บริ ษทั ฯ ซึงรวมถึง (ก) การจะไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหุ น้ สามัญเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้
RO ในกรณี ทีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็ จสมบูรณ์ตามทีกําหนดในสัญญาจองซื อ
หุ้นทีเกี ยวข้อง และ (ข) การจัดสรรหุ ้น สามัญเพิมทุน การกําหนดวันเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื อ และการ
ชําระค่าหุน้
2) เจรจา ตกลง เข้าทําและลงนามในสัญญา และ/หรื อเอกสารใด ๆ ทีจําเป็ นและเกียวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว
3) ลงนามในแบบคําขออนุ ญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสื อบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ทีเกียวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว ซึ งรวมถึงการติดต่อ และการยืนคําขออนุญาตหรื อขอ
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ผ่อนผัน การจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้ว รวมถึงเอกสารอืนใดต่อเจ้าหน้าทีหรื อตัวแทน ของหน่วยงาน
ใด ๆ ที เกี ยวข้อ ง ตลอดจนการนํา หุ ้น สามัญ เพิ มทุ น ของบริ ษ ัท ฯ ดัง กล่ าวเข้า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
4) ดําเนิ นการใด ๆ ทีจําเป็ นและเกียวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ดังกล่าวตาม
สมควร
ในการนี ธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ RO มีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ งทีส่ งมาด้วย 2 สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ ้นสามัญทีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัดและรายการทีเกี ยวโยงกัน
ของบริ ษทั ฯ
2.2

การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีทีมีเศษของหุ้น
ในกรณี ทมีี เศษหุ้นสามัญเพิมทุนทีเกิดจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แต่ละรายตามสัดส่ วนภายใต้ธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุน้ RO ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิง

2.3

ข้ อมูลผู้จองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน
ข้อมูลของผูจ้ องซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
มีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. และข้อ 3.1 ของสิ งทีส่ งมาด้วย 2 สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม
ทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ

3.

กําหนดวันประชุ มผู้ถือหุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน
กําหนดวันประชุ มวิส ามัญผูถ้ ื อหุ้น ครั งที 1/2565 ของบริ ษทั ฯ ในวัน ที 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
ในรู ปแบบการประชุม ผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) โดยกําหนดวันกําหนดรายชื อผูถ้ ื อหุ ้น ทีมีสิท ธิ เข้าร่ ว ม
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 1/2565 ของบริ ษทั ฯ (Record Date) ในวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2565

4.

การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้อง และเงือนไข การขออนุญาต

4.1

บริ ษทั ฯ จะจดทะเบียนการเพิมทุนและจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วสําหรับธุรกรรมการออกและเสนอขาย
หุน้ PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ RO ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์

4.2

บริ ษทั ฯ จะต้องได้รับอนุ มตั ิการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ตามทีกําหนดในประกาศเรื องการอนุ ญาตเสนอขายหุน้ PP สําหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ PP

4.3

บริ ษทั ฯ จะขออนุ มตั ิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ ้น สามัญเพิมทุนสําหรับธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ ้น PP
และธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ RO เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าทํารายการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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5.

วัตถุประสงค์ของการเพิมทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเพิม
บริ ษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการออกหุน้ สามัญเพิมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ น้ PP และธุ รกรรมการออก
และเสนอขายหุ ้น RO เพือใช้เป็ นเงิ นลงทุนในการขยายธุ รกิ จร้ านค้าของบริ ษทั ฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์ เทิล” และธุ รกิ จ
บริ หารจัดการพืนทีสําหรับให้เช่าพืนทีเชิงพาณิ ชย์ บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส รวมถึงการก่อสร้ าง และ/หรื อ ปรับปรุ ง
พืนทีบนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ในการบริ หารจัดการพืนทีเชิงพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส
กับ VGI รวมถึงเพือใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการรองรับการขยายกิจการ หรื อการลงทุนเพิมเติมของบริ ษทั ฯ ในอนาคต
และเพื อเป็ นเงิ นทุ นหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริ ษัทฯดังมี รายละเอียดปรากฏตามข้อ 4. ของสิ งทีส่ งมาด้วย 2
สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ

6.

ประโยชน์ ทีบริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
การเพิมทุนจดทะเบียนในครั งนี เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้น เนื องจากบริ ษทั ฯ ต้องการแหล่งเงิ นทุน
สําหรับชําระค่าตอบแทนของธุรกรรมการเข้าซื อหุ้น GW และเพือใช้ในการลงทุนก่อสร้าง และ/หรื อ ปรับปรุ ง
พืนทีเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส และเป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับสต็อกสิ นค้าของร้านเทอร์เทิล รวมถึงเป็ น
การรองรับการขยายธุ รกิจ และโครงการในอนาคตของบริ ษ ทั ฯ ดังมีรายละเอียดในข้อ 4. ของสิ งทีส่ งมาด้วย 2
(สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ) โดยการเพิมทุนจดทะเบียน
จะทําให้บ ริ ษทั ฯ มีเงิ นทุน เพียงพอต่อการรองรับโครงการดังกล่ าว และทําให้การขยายธุ รกิ จร้ านเทอร์ เทิลของ
บริ ษทั ฯ และการให้เช่ าพืนทีเชิงพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และหากบริ ษ ทั ฯ
ใช้เงินกูท้ งจํ
ั านวนในการลงทุนดังกล่าวจะกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เนื องจากจะมีภาระดอกเบีย
จ่ายเพิมขึน
นอกจากนี การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะทําให้บ ริ ษัทฯ
ได้มาซึงพันธมิตรทางธุรกิจทีมีความแข็งแกร่ ง โดยสามารถทําให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึ งสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการพืนที
เชิ งพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที VGI ได้รับสัมปทานมาจากบริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) (“BTSC”) ครอบคลุมมากทีสุ ดถึงจํานวน 31 สถานี เพือใช้เป็ นพืนทีประกอบธุ รกิจร้านเทอร์ เทิลของ
บริ ษทั ฯ โดยพืนทีดังกล่าวเป็ นพืนทีทีมีศกั ยภาพ สามารถเข้าถึงและนําเสนอสิ นค้าต่อผูบ้ ริ โภคได้เป็ นจํานวนมาก
นอกจากนี บริ ษทั ฯ ยัง มีสิทธิ ก่อนบุคคลภายนอกรายอืนในการต่ อระยะเวลาของสิ ทธิ ดงั กล่าวและได้รั บสิ ทธิ
บริ หารจัดการพืนทีบนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสเพิมเติ มจาก VGI หาก VGI ได้รับสิ ทธิ จาก BTSC หรื อบริ ษทั ใน
เครื อ ในอนาคตอีกด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมตามสิ งทีส่ งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ งสิ น ทรัพย์
และรายการทีเกี ยวโยงกันของบริ ษ ทั ฯ) ซึ งทําให้การขยายธุ รกิ จร้ านเทอร์ เ ทิ ลของบริ ษ ทั ฯ มีความมันคงและ
แน่ นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพิมทางธุรกิจให้แก่บริ ษทั ฯ
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7.

ประโยชน์ ทีผู้ถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน

7.1

นโยบายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั หลังหักภาษี
เงิ นได้นิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงิ นสํารองอืน ๆ ทีจําเป็ นและเหมาะสม ทังนี อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจเปลียนแปลงขึนอยูก่ บั ความจําเป็ นและความเหมาะสม โดยจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้

7.2

สิทธิในการได้รับเงินปันผล
ผูจ้ องซื อหุ้ น สามัญเพิ มทุ น จะมีสิ ทธิ ไ ด้รั บ เงิ น ปั น ผลจากการดําเนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ เมื อผูจ้ องซื อได้รั บ การ
จดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษ ทั ฯ แล้ว โดยมีชือปรากฏเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ มีการประกาศจ่ายเงิ นปัน ผล ทังนี เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ทีเกียวข้อง

8.

รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสํ าหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมัติการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
โปรดพิจารณาข้อมูลทีเกี ยวกับผลกระทบทีอาจเกิ ดขึนจากการเพิมทุนหรื อจัดสรรหุ้นเพิมทุนภายใต้ธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุน้ PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 5. ของสิงทีส่ งมาด้วย 2
สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ฯ

9.

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทคณะกรรมการบริ
ี
ษัทฯ มีมติให้ เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ลําดับ
1.
2.
4.
5.

7.

8.

การดําเนินการ
วัน / เดือน / ปี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 2/2565
วันที 2 มีนาคม พ.ศ. 2565
วัน กําหนดรายชื อผู้ถื อ หุ้ น ที มี สิ ท ธิ เ ข้าร่ วมประชุ ม
วันที 1 เมษายน พ.ศ. 2565
วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 1/2565 (Record Date)
วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2565
วันที 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
จดทะเบียนมติเพิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวง
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีทีประชุม
พาณิชย์
ผูถ้ ือหุ น้ มีมติให้เพิมทุนจดทะเบียน
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP
เสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด
หลังได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.
แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ ทังนี
ภายในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2565
จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื อและ
ชําระค่าหุน้ สามัญเพิมทุน
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ลําดับ
9.

10.
11.
12.

การดําเนินการ
วัน / เดือน / ปี
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO
วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิจองซื อหุน้ สามัญ
วันที 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เพิมทุนตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
(Record Date)
วันจองซื อและชําระค่าหุน้ สามัญเพิมทุนตามสัดส่วน
วันที 24 และระหว่างวันที 27 ถึงวันที
การถือหุน้ (Rights Offering)
30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565
จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์
ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื อและ
ชําระค่าหุน้ สามัญเพิมทุน
นําหุ ้นเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ทังสําหรับธุ รกรรมการออก
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
และเสนอขายหุ ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขาย
หุน้ RO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ จรรย์โกมล)
ประธานเจ้าหน้าทีสายงานการเงิ น
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