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วนัที 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 

เรือง การเขา้ซือหุ้นสามญัในบริษทั กรุ๊ปเวิร์ค จาํกดั การเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชยบ์นสถานี

รถไฟฟ้าบีทีเอส การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) การออกและ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการเรียกประชุมวิสามญั 

ผูถื้อหุน้ครังที 1/2565 (แกไ้ขครังที 3) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สิงทส่ีงมาด้วย 1.  สารสนเทศรายการไดม้าซึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทั เนชนั อินเตอร์เนชนัแนล 

เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

2.  สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริษัท เนชนั 

อินเตอร์เนชนัแนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

3.  แบบรายงานการเพิมทุน (F53-4) 

บริษทั เนชนั อินเตอร์เนชนัแนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ครังที 2/2565 ซึงประชุมเมือวนัที 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. โดยทีประชุมไดมี้มติอนุมติัเรืองสาํคญัต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

1. อนุมัติให้เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติการเขา้ซือหุ้นสามัญในบริษทั กรุ๊ปเวิร์ค จ ํากัด 

(“GW”) ซึงเป็นบริษทัจาํกดัทีจดทะเบียนจดัตงัขึนภายใตก้ฎหมายไทย ประกอบธุรกิจบริหารจดัการพืนทีเชิง

พาณิชยบ์างส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาํนวน 5 สถานี และบริหารพืนทีขายสินคา้บริเวณท่าเทียบเรือ 

จาํนวน 3 แห่ง ทีมุ่งเนน้การใชพื้นทีดงักล่าวเพอืนาํเสนอแบรนดข์องร้านคา้ต่อผูบ้ริโภค และเป็นช่องทางการ

ซือขายสินคา้ทีเหมาะสมกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีมีการสญัจรผา่นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือ อนัมี

แนวโนม้เติบโตขึนในช่วงระยะเวลาทีผา่นมา เป็นจาํนวน 62,500 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทงัหมดใน GW จากผูถื้อหุน้เดิมของ GW ทงัหมดจาํนวน 3 ราย ไดแ้ก่ (1) บริษทั 

วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) (“VGI”) (2) บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จาํกดั และ (3) Sliver Reward Holdings Limited (รวม

เรียกวา่ “กลุ่มผู้ขาย”) ในราคาซือขายจาํนวนไม่เกิน 110 ลา้นบาท (“ธุรกรรมการเข้าซือหุ้น GW”) 

2. อนุมตัิให้เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมตัิการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพืนทีเชิง

พาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบี ที เอส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) 

จาํนวนไม่เกิน 31 สถานี (ซึงรวมถึงพืนทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที GW ไดรั้บสิทธิตามทีปรากฏในขอ้ 1. 

ขา้งตน้ และทีบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในการบริหารจดัการอยูใ่นปัจจุบนั) กบั VGI ซึงเป็นผูไ้ดรั้บสัมปทานใน
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การบริหารจดัการพืนทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าวจากบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) (“BTSC”) ทงันี เพือรับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้า 

บีทีเอส สําหรับประกอบธุรกิจบริหารจดัการร้านคา้ของบริษทัฯ ภายใตแ้บรนด์ “เทอร์เทิล” และสําหรับ

บริหารจดัการพืนทีเพือการให้เช่าพืนทีเชิงพาณิชยแ์ก่ผูเ้ช่ารายอืนในการประกอบกิจการร้านขายสินคา้หรือ

บริการประเภทต่าง ๆ โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาประมาณ 7.5 ปี (สินสุดวนัที 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572) 

และคู่สัญญาอาจต่อสัญญาไดต้ามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยคาดวา่มีมูลค่ารวมของสัญญาประมาณ 

2,665.93 ลา้นบาท (“ธุรกรรมการเข้าทาํสัญญาให้สิทธิฯ”) 

รายละเอียดของธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW ตามทีปรากฏในขอ้ 1. และธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิฯ ตามที

ปรากฏในขอ้ 2. ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 1 (สารสนเทศรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของ

บริษัท เนชัน อินเตอร์เนชันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน)) 

ทงันี ธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW ตามทีปรากฏในขอ้ 1. และ ธุรกรรมการเขา้ทาํสญัญาให้สิทธิฯ ตามทีปรากฏในขอ้ 2. 

ขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง 

หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษทัจดทะเบียนใน

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมทงัทีไดมี้การแกไ้ขเพมิเติม) (รวมเรียกวา่ “ประกาศเรืองรายการ

ได้มาหรือจาํหน่ายไป”) โดยธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเขา้

ทาํสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 531.31 ซึงคาํนวณตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิงตอบแทน (โดย

อ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต สินสุด ณ วนัที  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทงัสองธุรกรรมรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 553.23 ทงันี บริษทัฯ ไม่มีรายการ

ไดม้าซึงสินทรัพยร์ายการอืนในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัในครังนี ดงันนั 

ขนาดรายการของธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW และธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาใหสิ้ทธิฯ จึงรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 553.23 

ซึงสูงกวา่ร้อยละ 50 จึงเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป  

นอกจากนี เนืองจากบริษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (“POV”) ซึงเป็นบริษทัย่อยของ VGI ที VGI  

ถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทงัหมด จะเขา้ซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวน 953,500,000 

หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการออกและเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private 

Placement) (ซึงไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวเดียวกนันีและมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 3. 

และตามสิงทีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริษัท 

เนชัน อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน)) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.651 ของจาํนวนหุน้ทีออก

                                                           
1  POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ .  ของจาํนวนหุ้นทีออกและจาํหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัทฯ ภายหลงัจากทีบริษัทฯ ไดท้าํการเสนอขายหุ้นสามัญ 

เพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (ตามนิยามในขอ้ 4. ดา้นล่าง) ของบริษทัฯ เสร็จสมบูรณ ์ภายใตส้มมติฐาน
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และจาํหน่ายแลว้ทงัหมดภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าวของบริษทัฯ ดงันนั ภายหลงัการเขา้

ซือหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าว VGI และ POV จะเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ส่งผลให้ VGI เป็นบุคคลทีเกียวโยงกนั

ของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด

ทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทงัทีไดมี้การแกไ้ขเพิมเติม) (“ประกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกนั”) 

และธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิฯ เขา้ข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกนั

ตามประกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกนั โดยธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 9.60 

และธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่าสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิ 

(NTA) ของบริษทัฯ (โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ ทีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทงัสองธุรกรรมรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 1,172.77 นอกจากนี 

บริษทัฯ มีรายการทีเกียวโยงกนัอืนในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมา อนัไดแ้ก่ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ซึง

ได้รับการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวเดียวกันนี (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 2 

(สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริษัท เนชัน อินเตอร์เนชันแนล เอด็

ดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน)) โดยมีขนาดรายการเท่ากบั ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิ (NTA)  

ของบริษทัฯ ดงันนั เมือรวมขนาดรายการของธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้

สิทธิฯ ในครังนีเขา้กบัรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 2,545.64 

ในการนี เนืองจากธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW ตามทีปรากฏในขอ้ 1. และธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิฯ ตามที

ปรากฎในขอ้ 2. เขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป และธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น 

GW จาก VGI และธุรกรรมการเขา้ทาํสญัญาใหสิ้ทธิฯ มีขนาดธุรกรรมรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยที์มี

ตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ตามประกาศรายการทีเกียวโยงกนั ดงัมีรายละเอียดขา้งตน้ บริษทัฯ จึงมีหนา้ทีตอ้งดาํเนินการ

ต่าง ๆ ดงันี 

1) เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทาํธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW และธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิฯ ต่อตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเรืองรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป และ

ประกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกนั 

2) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพือขออนุมติัการเขา้ทาํธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW และธุรกรรม

การเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิฯ ดังกล่าว โดยจะตอ้งได้รับอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ด้วย

                                                           
วา่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เตม็ทงัจาํนวน (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในสิงที

ส่งมาดว้ย 2 สารสนเทศเกียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) 
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คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนของผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน และ 

3) แต่งตงัทีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพือแสดงความเห็นเกียวกบัธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW และ

ธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดย

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตงัทีปรึกษาทางการเงินจากบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จาํกดั เพือทาํหน้าทีเป็นที

ปรึกษาทางการเงินอิสระสาํหรับการเขา้ทาํธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW และ ธุรกรรมการเขา้ทาํสญัญาให้

สิทธิฯ ในครังนี 

3. อนุมตัิให้เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุน จาํนวน 

ไม่เกิน 984,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement) ให้แก่ POV ซึงเป็นบริษทัย่อยที VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้น

ทงัหมด บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จาํกดั และ Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ในราคา

เสนอขายหุน้ละ 3.30 บาท รวมมลูค่า 3,247,200,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) 

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement)  

ทีผูถื้อหุน้มีมติกาํหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุน้ออกใหม่ในราคาตาํตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที

ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั (“ประกาศเรืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เนืองจากราคาเสนอขายทีหุน้ละ 

3.30 บาท เป็นราคาทีไม่ตาํกวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึงเท่ากบั 3.66 บาท ดงันนั บริษทัฯ จะตอ้งเปิดเผย

สารสนเทศเกียวกับการเข้าทําธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในครังนี ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ตามประกาศเรืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และไดรั้บมติอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่

ตาํกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั

คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมทงัจะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย 

อนึง การจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทัฯ ของผูล้งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP  

อยูภ่ายใตเ้งือนไขทีกาํหนดในสัญญาจองซือหุ้นและขอ้ตกลงแต่ละฉบบัทีบริษทัฯ จะเขา้ทาํกบัผูล้งทุนแต่ละ

ราย ซึงรวมถึงในกรณีทีหากธุรกรรมการเขา้ซือหุน้สามญั GW ของบริษทัฯ (ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิงที

ส่งมาดว้ย 1 (สารสนเทศรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริษัท เนชัน อินเตอร์เนชัน

แนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน)) ไม่เป็นผลสาํเร็จ บริษทัฯ จะไม่ออกหุ้นสามญัเพิมทุนใหแ้ก่ บริษทั เวร์ิค 

เอก็ซ์ จาํกดั และ Sliver Reward Holdings Limited ซึงเป็นผูข้ายหุน้ใน GW นอกจากนี การออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพมิทุนใหแ้ก่ POV และการไดรั้บชาํระค่าหุ้นดงักล่าวจาก POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น 



5 

 

PP เป็นเงือนไขบงัคบัก่อนของธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW และธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิฯ เพือรับสิทธิ

จาก VGI ตามทีกาํหนดในสญัญาทีเกียวขอ้งดว้ย (โปรดดูรายละเอียดเพมิเติมตามสิงทีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศ

รายการไดม้าซึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) ในการนี บริษทัฯ คาดวา่ธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุน้ PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยบริษทัฯ จะกาํหนดวนัจองซือและ

ชาํระค่าหุ้นสามญัเพิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ทีแน่นอน ภายหลงัจากทีทีประชุมผู ้

ถือหุน้ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ รวมถึงธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น

สามญั GW และธุรกรรมการเขา้ทาํสญัญาใหสิ้ทธิฯ ดงักล่าว 

ในการนี เนืองจากหนึงในผูล้งทุน อนัได้แก่ POV จะเขา้เป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยจะถือหุ้น

บริษทัฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.652 ของจํานวนหุ้นทีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทัฯ 

ภายหลังจากทีบริษัทฯ ได้ทําการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP  

เสร็จสิน ดงันนั POV จึงเป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุน

ให้แก่ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จึงเขา้ข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกนั ตามประกาศ

เรืองรายการทีเกียวโยงกัน ซึงมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวัตนสุทธิ 

(NTA) ของบริษทัฯ ตามทีปรากฏในงบการเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ ทีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทงันี บริษทัฯ มีรายการทีเกียวโยงอืนทีเกิดขึนในรอบ 6 เดือน

ทีผา่นมา อนัไดแ้ก่ธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW จาก VGI และธุรกรรมการเขา้ทาํสญัญาใหสิ้ทธิฯ กบั VGI (ซึง

ไดรั้บการอนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวเดียวกนันี ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมา

ดว้ย 1 (สารสนเทศรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริษัท เนชัน อินเตอร์เนชันแนล 

เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน)) ซึงมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสินทรัพยที์มีตวัตน

สุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ดงันนั เมือรวมขนาดรายการของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ใหแ้ก่ POV 

กบัรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ ในรอบ 6 เดือนทีผา่นมา จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 2,545.64 

ซึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ดังนัน ในการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิมทุนให้แก่ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP บริษทัฯ จึงมีหนา้ทีตอ้งดาํเนินการ

ดงันี  

(1) เปิดเผยสารสนเทศเกียวกบัธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ตามประกาศเรือง

รายการทีเกียวโยงกนั  

                                                           
2   POV จะถือหุ้นของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจาํนวนหุ้นทีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากทีบริษทัฯ ไดท้าํการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (ตามนิยามในขอ้ 4. ดา้นล่าง) ของบริษทัฯ เสร็จสมบูรณ์ ภายใตส้มมติฐาน

วา่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เตม็ทงัจาํนวน 
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(2) ไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่ตาํกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของ 

ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทีมีส่วนได้

เสียเป็นฐานในการนบัคะแนน  

(3) แต่งตงัทีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพือแสดงความเห็นเกียวกบัรายการดงักล่าวและจัดส่ง

ความเห็นต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการนี บริษทัฯ ได้

แต่งตงัทีปรึกษาทางการเงินจากบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จาํกดั เพือทาํหนา้ทีเป็นทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระสาํหรับการเขา้ทาํธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ใหแ้ก่ POV  

อนึง เนืองจาก POV จะมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจาํนวนหุน้ทีออกและ

จาํหน่ายแลว้ทงัหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากทีบริษทัฯ ไดท้าํการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนภายใตธุ้รกรรม

การออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิน ซึงจะมีสิทธิออกเสียงเกินกวา่ร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทงัหมด

ของบริษัทฯ เป็นผลให้ POV มีหน้าทีต้องทําคาํเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดของบริษทัฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรือง หลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพย์

เพอืครอบงาํกิจการ (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพมิเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ซึงการทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพย์

จะเกิดขึนภายหลังจากทีบริษทัฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ POV รวมทงั

ดาํเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ในส่วนของหุ้นสามญัเพิมทุนซึงออกและจดัสรรใหแ้ก่ POV 

แลว้ โดยบริษทัฯ คาดวา่ POV จะเริมการทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพยภ์ายในไตรมาสที 3 ของปี 2565 ทงันี ตาม

ประกาศ ทจ. 12/2554 กาํหนดวา่ ราคาเสนอซือหลกัทรัพยจ์ะตอ้งไม่ตาํกวา่ราคาสูงสุดทีผูท้าํคาํเสนอซือและ

บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้าํคาํเสนอซือ รวมทงับุคคลทีกระทาํการร่วมกันกบับุคคลขา้งตน้ ไดหุ้้นของ

บริษทัฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วนัก่อนวนัทียืนคาํเสนอซือ กล่าวคือ ราคาเสนอซือหลกัทรัพยจ์ะไม่ตาํ

กว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนทีออกให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ภายใตธุ้รกรรมการ

ออกและเสนอขายหุน้ PP ในครังนี 

ทงันี รายละเอียดเกียวกบัธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศ

เกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริษัท เนชัน อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดู

เทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน)) และสิงทีส่งมาดว้ย 3 (แบบรายงานการเพิมทุน (F53-4)) 

4. อนุมตัิให้เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทัฯ 

จาํนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) ในอตัราการจดัสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิมทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 

บาท รวมมลูค่า 792,000,000  บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO”)   
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อนึง ในกรณีทีมีหุ้นสามญัเพิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใตธุ้รกรรม

การออกและเสนอขายหุ้น RO ในรอบแรกแลว้ บริษทัฯ จะจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุนส่วนทีเหลือให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นซึงแสดงความจาํนงขอจองซือเกินสัดส่วน โดยบริษทัฯ จะจดัสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกวา่

จะหมด หรือไม่สามารถจดัสรรไดเ้นืองจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงคที์จะจองซือ

หุน้ดงักล่าวอีกต่อไป และในกรณีทีมีหุน้สามญัเพิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนการถือ

หุน้ บริษทัฯ จะเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพือตดัหุ้นสามญั

เพมิทุนทีเหลือจากการเสนอขายดงักล่าวต่อไป  

ในการนี บริษทัฯ ไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือ

หุ้น (Record Date) ในวนัที 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวนัจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนทีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมในระหวา่งวนัที 24 และวนัที 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทงันี สิทธิดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก

ทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ก่อน นอกจากนี ในกรณีทีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เสร็จ

สมบูรณ์ตามทีกาํหนดในสญัญาจองซือหุน้ บริษทัฯ จะยกเลิกการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนภายใต้

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO อนึง ผูล้งทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะไม่มีสิทธิ

จองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ทีออกภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO ในครังนี  

ทงันี รายละเอียดเกียวกบัธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศ

เกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริษัท เนชัน อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดู

เทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน)) และสิงทีส่งมาดว้ย 3 (แบบรายงานการเพิมทุน (F53-4)) 

5. อนุมติัใหเ้สนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 25,000,000 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 390,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 365,549,286 บาท โดยการ

ตดัหุ้นสามญัทียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 25,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

6. อนุมตัิให้เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 

ขอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

7. อนุมัติให้เสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 

1,224,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเ ดิมจํานวน 365,549,286 บาท เ ป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 

1,589,549,286 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 1,224,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

8. อนุมตัิให้เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 

ขอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
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9. อนุมตัิให้เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ เพือรองรับ

การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดงันี 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวน 953,500,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือ

เสนอขายให้แก่ POV ซึงเป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.653 ของ

จาํนวนหุ้นทีออกและจาํหน่ายแลว้ทงัหมด ในราคาเสนอขาย 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม

ทงัสิน 3,146,550,000  บาท 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวน 15,350,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้ก่

บริษทั เวร์ิค เอก็ซ์ จาํกดั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.14 ของจาํนวนหุน้ทีออกและจาํหน่ายแลว้ทงัหมด 

ในราคาเสนอขาย 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทงัสิน 50,655,   บาท 

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวน 15,150,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้ก่ 

Sliver Reward Holdings Limited คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.12 ของจาํนวนหุ้นทีออกและจาํหน่าย

แลว้ทงัหมด ในราคาเสนอขาย 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทงัสิน 49,995,000 บาท 

10. อนุมัติให้เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จํานวน 

240,000,000 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรร 1.5232 หุ้น

เดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพมิทุน ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.30 บาท รวมมลูค่า 792,000,000 บาท  

11. พิจารณาอนุมติัการแต่งตงั บริษทั แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จาํกดั เป็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษทัฯ 

เพือให้ความเห็นเกียวกับการเขา้ธุรกรรมดงัต่อไปนี รวมทังจดัส่งความเห็นดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต.  

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   

(1) ธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW ซึงเป็นรายการไดม้าซึงสินทรัพย ์โดยการเขา้ซือหุน้ GW จาก VGI เป็น

รายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ 

(2) ธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาใหสิ้ทธิฯ ซึงเป็นรายการไดม้าซึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเกียวโยงกนัของ

บริษทัฯ และ 

                                                           
3  คาํนวณภายใตส้มมติฐานวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ทงันี ในกรณีทีผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเตม็จาํนวน POV บริษทั เวร์ิค เอ็กซ์ จาํกดั และ Sliver Reward Holdings Limited 

จะถือหุ้นบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97 และร้อยละ 0.95 ตามลาํดบั รวมกนัเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม

ทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิน 
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(3) ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ซึงเป็นการเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private 

Placement) โดยการออกและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ POV เป็นรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ  

12. พิจารณาอนุมติัการกาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2565 ในวนัที 10 พฤษภาคม 2565 เวลา .  น. 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการ

เข้าร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 (Record Date) ในวนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2565 และกาํหนด

ระเบียบวาระการประชุมดงันี 

วาระที 1 พิจารณาอนุมัติการเข้าซือหุ้นสามัญในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จํากัด ซึงเป็นรายการได้มาซึง

สินทรัพย ์โดยการเขา้ซือหุ้นจากบริษทั วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) เป็นรายการทีเกียวโยงกนัของ

บริษทัฯ 

วาระที 2 พิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้า 

บีทีเอส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กบั บริษทั วจีีไอ 

จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นรายการไดม้าซึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ 

วาระที 3 พิจารณาอนุมติัการการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุน จาํนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น  

มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private 

Placement) ให้แก่บริษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จาํกดั 

และ Sliver Reward Holdings Limited โดยการออกและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บริษทั พอยท ์ออฟ 

ววิ (พีโอว)ี มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั เป็นรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ 

วาระที 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 

240,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) 

วาระที 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 25,000,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจาํนวน 390,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 365,549,286 บาท โดยการ

ตดัหุ้นสามญัทียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 25,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

วาระที 6  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพือให้สอดคลอ้ง

กบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
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วาระที 7  พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,224,000,000 บาท จากทุน 

จดทะเบียนเดิมจาํนวน 365,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,589,549,286 บาท  

โดยการออกหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 1,224,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

วาระที 8  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพือให้สอดคลอ้ง

กบัการเพมิทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

วาระที 9  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ 

วาระที 9.1 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนของบริษทัฯ จาํนวน 953,500,000 

หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือเสนอขายใหแ้ก่ บริษทั พอยท ์ออฟ ววิ  

(พีโอว)ี มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั ซึงเป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ 

วาระที 9.2 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวน 15,350,000 

หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้ก่บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จาํกดั 

วาระที 9.3 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวน 15,150,000 

หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้ก่ Sliver Reward Holdings Limited 

วาระที 9.4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวน 240,000,000 

หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

วาระที 10 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถา้มี) 

จึงเรียนมาเพอืโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทั เนชนั อินเตอร์เนชนัแนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 (นายวรพจน์ จรรยโ์กมล) 

 ประธานเจา้หนา้ทีสายงานการเงิน 
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สิงทีส่งมาด้วย 1 

สารสนเทศรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกยีวโยงกนัของ 

บริษัท เนชัน อนิเตอร์เนชันแนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

ดว้ยทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เนชนั อนิเตอร์เนชนัแนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครังที 

2/2565 เมือวนัที 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไดมี้มติอนุมติั (1) การเขา้ซือหุ้นสามญัทงัหมดของบริษทั กรุ๊ปเวิร์ค จาํกดั (“GW”) 

จากผูถื้อหุ้นเดิมของ GW และ ( ) การเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชย ์(License to Manage and Operate 

Merchandising Space Agreement) เพือรับสิทธิบริหารจดัการพืนทีสําหรับการให้เช่าพืนทีเชิงพาณิชย ์และสาํหรับประกอบ

ธุรกิจบริหารจดัการร้านคา้ของบริษทัฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จาํนวนไม่เกิน  สถานี กบั บริษทั วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 

(“VGI”) (“สัญญาให้สิทธิฯ”) โดยมีรายละเอียดดงันี  

1) บริษทัฯ จะเขา้ซือหุน้สามญัของ GW ซึงเป็นบริษทัจาํกดัทีจดทะเบียนจดัตงัขึนภายใตก้ฎหมายไทย ประกอบ

ธุรกิจบริหารจดัการพนืทีเชิงพาณิชยบ์างส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาํนวน 5 สถานี และบริหารพืนทีขาย

สินคา้บริเวณท่าเทียบเรือ จาํนวน 3 แห่ง (ดงัมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 4 (1)) ทีมุ่งเนน้การใชพื้นทีดงักล่าว

เพือนาํเสนอแบรนดข์องร้านคา้ต่อผูบ้ริโภค และเป็นช่องทางการซือขายสินคา้ทีเหมาะสมกบัพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคทีสัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือ อนัมีแนวโนม้เติบโตขึนในช่วงระยะเวลาทีผ่านมา เป็น

จาํนวน 62,500 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทงัหมดใน GW จาก 

ผูถื้อหุ้นเดิมของ GW ทงัหมดจาํนวน 3 ราย ไดแ้ก่ (1) VGI (2) บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จาํกัด และ (3) Sliver 

Reward Holdings Limited (รวมเรียกวา่ “กลุ่มผู้ขาย”) ในราคาซือขายจาํนวนไม่เกิน 110 ลา้นบาท (“ธุรกรรม

การเข้าซือหุ้น GW”) และ  

2) บริษทัฯ จะเขา้ทาํสัญญาใหสิ้ทธิฯ สาํหรับการบริหารจดัการพืนทบีนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จาํนวนไม่เกิน 31 

สถานี (ซึงรวมถึงพืนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที GW ไดรั้บสิทธิขา้งตน้ และทีบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในการ

บริหารจดัการอยู่ในปัจจุบนั ดงัมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3 (2)) กบั VGI ซึงเป็นผูไ้ดรั้บสัมปทานในการ

บริหารจดัการพนืทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดงักล่าวจากบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

(“BTSC”) ทงันี เพือรับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการพืนทีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

สําหรับประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านคา้ของบริษทัฯ ภายใตแ้บรนด์ “เทอร์เทิล” และสําหรับบริหาร

จดัการพนืทีเพือการให้เช่าพืนทีเชิงพาณิชยแ์ก่ผูเ้ช่ารายอนืในการประกอบกิจการร้านขายสินคา้หรือบริการ

ประเภทต่าง ๆ โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาประมาณ 7.5 ปี (สินสุดวนัที 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572) และ

คู่สัญญาอาจต่อสัญญาได้ตามเงือนไขทีกําหนดไวใ้นสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวมของสัญญาจะมีมูลค่า

ประมาณ 2,665.93 ลา้นบาท (“ธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ”) 

(ธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW และธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาใหสิ้ทธิฯ รวมเรียกว่า “ธุรกรรมฯ”) 
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ทงันี ธุรกรรมฯ ขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

ที ทจ. 20/2551 เรือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีมีนัยสําคญัทีเขา้ข่ายเป็นการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์น และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมทงัทีไดม้ีการแกไ้ขเพิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือ

จําหน่ายไป”) โดยธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้

สิทธิฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 531.31 ซึงคาํนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน (โดยอา้งอิงจากงบ

การเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ ทีผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) โดย

ขนาดรายการของทงัสองธุรกรรมรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 553.23 ทงันี บริษทัฯ ไม่มีรายการไดม้าซึงสินทรัพยร์ายการอนืในรอบ

ระยะเวลา 6 เดือนทีผา่นมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัในครังนี ดงันนั ขนาดรายการของธุรกรรมฯ จึงรวมเท่ากบัร้อยละ 

553.23 ซึงสูงกวา่ร้อยละ 50 จึงเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป  

ในการนี เนืองจาก บริษทั พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (“POV”) ซึงเป็นบริษทัย่อยของ VGI ที VGI 

ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทงัหมด จะเขา้ซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวน 953,500,000 หุ้น  

มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในรูปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

(ซึงไดรั้บการอนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวเดียวกนันีและมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 2 

สารสนเทศเกียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริษทัฯ) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 

70.651 ของจาํนวนหุ้นทีออกและจาํหน่ายแลว้ทงัหมดภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าวของบริษทัฯ 

ดงันัน ภายหลงัการเขา้ซือหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าว VGI และ POV จะเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ส่งผลให้ VGI เป็น

บุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที ทจ. 21/2551 เรืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการ

ทีเกียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ

บริษทัจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทงัทีไดมี้การแกไ้ขเพิมเติม) (“ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน”) 

และธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าทาํสัญญาให้สิทธิฯ เข้าข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกันตาม

ประกาศรายการทีเกียวโยงกนั โดยธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 9.60 และธุรกรรมการ

เขา้ทาํสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่าสินทรัพยท์ีมีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ (โดย

อา้งอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ ทีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทงัสองธุรกรรมรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 1,172.77 นอกจากนี บริษทัฯ มีรายการทีเกียวโยงกนั

อนืในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผา่นมา อนัไดแ้ก่ ธุรกรรมการออกหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ POV ซึงไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุม

คณะกรรมการบริษทัในคราวเดียวกนันี (ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนและ

รายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) โดยมีขนาดรายการเท่ากบั ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพยท์ีมีตวัตนสุทธิ (NTA) ของ

                                                
1  POV จะถือหุน้ของบริษทัฯ ในสดัส่วนร้อยละ 59.99 ของจาํนวนหุน้ทีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากทีบริษทัฯ ได้

ทําการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จ ํานวน 

984,000,000 หุน้ (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือ

หุน้ (Rights Offering) จาํนวน 240,000,000 หุน้(“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO”) ภายใตส้มมติฐานว่าผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 

ใชสิ้ทธิจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทงัจาํนวน (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติม

ในสิงทส่ีงมาดว้ย 2 สารสนเทศเกียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) 
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บริษทัฯ ดงันนั เมือรวมขนาดรายการของธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW จาก VGI และ ธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิฯ ในครัง

นีเขา้กบัรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 2,545.64 

ในการนี เนืองจากธุรกรรมฯ เขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป และธุรกรรม

การเขา้ซือหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดธุรกรรมรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า

สินทรัพยท์ีมีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ตามประกาศรายการทีเกียวโยงกนั ดงัมีรายละเอียดขา้งตน้ บริษทัฯ จึงมีหน้าทีตอ้ง

ดาํเนินการต่าง ๆ ดงันี 

1) เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทาํธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไป 

และประกาศรายการทีเกียวโยงกนั 

2) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพือขออนุมติัการเข้าทาํธุรกรรมฯ ดงักล่าว โดยจะตอ้งได้รับ

อนุมติัจากทีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมด

ของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนของผูถ้ือหุ้นทีมี

ส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน และ 

3) แต่งตงัทีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพือแสดงความเห็นเกียวกับธุรกรรมฯ และจดัส่งความเห็น

ดงักล่าวต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดแ้ตง่ตงัทีปรึกษาทางการเงินจากบริษทั แคปปิตอล 

แอด๊แวนเทจ จาํกดั เพอืทาํหนา้ทีเป็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระสาํหรับการเขา้ทาํธุรกรรมฯ ในครังนี 

นอกจากนี ธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW ยงัเขา้ข่ายเป็นการซือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอนืมาเป็นของบริษทัฯ ตาม

มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทแีกไ้ขเพมิเติม) ซึงกาํหนดใหบ้ริษทัฯ มีหนา้ที

จดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้เพือพิจารณาอนุมติัธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมตัิจากทีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทมีาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในการนี บริษทัฯ จึงขอแจง้สารสนเทศของธุรกรรมฯ ดงักล่าว ตามทีกาํหนดไวใ้นประกาศรายการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไป และประกาศรายการทเีกียวโยงกนั ดงัต่อไปนี 

1. วนั เดือน ปี ทีเกิดรายการ 

ภายหลงัจากทีประชุมคณะกรรมการในครังนีไดมี้มติอนุมติัการเขา้ทาํธุรกรรมฯ บริษทัฯ คาดว่าจะเขา้ลงนามใน

สัญญาทีเกียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ (1) สัญญาซือขายหุ้น GW ระหว่างบริษทัฯ (ในฐานะผูซื้อ) และกลุ่มผูข้าย (ในฐานะผูข้าย) 

(“สัญญาซือขายหุ้น GW”) ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 และ (2) สัญญาให้สิทธิฯ ระหว่าง VGI (ในฐานะผูใ้ห้สิทธิ) และ 

บริษทัฯ (ในฐานะผูรั้บสิทธิ) ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ทงันี ธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW และธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญา

ให้สิทธิฯ จะเกิดขึนภายหลงัจากไดร้ับการอนุมติัจากทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2565 ของบริษทัฯ ซึงจะประชุมใน

วนัที 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และภายหลงัจากทีเงือนไขบงัคบัก่อนทงัหมดภายใตส้ัญญาซือขายหุ้น GW (ดงัมีรายละเอียด
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ปรากฏในข้อ 3. (1)) และสัญญาให้สิทธิฯ (ดงัมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 3. (2)) เป็นผลสําเร็จ หรือไดรั้บการผ่อนผนัจาก

คู่สญัญาฝ่ายทีเกียวขอ้ง ทงันี บริษทัฯ คาดว่าธุรกรรมฯ ดงักล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  

2. คู่สัญญาทเีกยีวข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 

(1) ธุรกรรมการเข้าซือหุ้น GW 

ผู้ซือ : บริษทัฯ 

ผู้ขาย : 1. VGI 

2. บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จาํกดั2 และ 

3. Sliver Reward Holdings Limited 3 

ความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ : คู่สัญญาข้างต้นไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 

เนืองจาก POV ซึงเป็นบริษัทย่อยของ VGI ที  VGI ถือหุ้นอยู่ใน

สัดส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทงัหมด จะเขา้ซือหุ้นสามญัเพิมทุน

ของบริษทัฯ จาํนวน 953,500,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ใน

รูปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement) (ซึงไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทในคราวเดียวกันนีและมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ

เกียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกนัของ

บริษทัฯ) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.654 ของจาํนวนหุ้นทีออก

และจาํหน่ายแลว้ทงัหมดภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ 

เพมิทุนของบริษทัฯ ดงันนั ภายหลงัการเขา้ซือหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าว 

VGI จะเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ส่งผลให้ VGI เป็นบุคคลที

เกียวโยงกนัของบริษทัฯ ทาํใหธุ้รกรรมการเขา้ซือหุน้ GW จาก VGI เป็น

รายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศรายการทีเกียวโยงกนั  

                                                
2  บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จาํกดั เป็นบริษทัจาํกดัจดทะเบียนจดัตงัภายใตก้ฎหมายไทย โดยมีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ นาย

กาณฑ ์สมบตัิศิริ นายภวินท ์สิงหละชาติ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช โดยบคุคลดงักลา่วไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ 
3  Sliver Reward Holdings Limited เป็นบริษทัจาํกดัจดทะเบียนจดัตงัภายใตก้ฎหมายฮ่องกง โดยมีผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดาจาํนวน 2 คน 

ไดแ้ก่ นายกาณฑ ์สมบตัิศิริ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช โดยบุคคลดงักล่าวไมไ่ดเ้ป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ 
4  POV จะถือหุน้ของบริษทัฯ ในสดัส่วนร้อยละ 59.99 ของจาํนวนหุน้ทีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากทีบริษทัฯ ได้

ทาํการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ของบริษทัฯ 

ภายใตส้มมติฐานวา่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 

เตม็ทงัจาํนวน (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในสิงทีส่งมาดว้ย 2 สารสนเทศเกียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนและรายการทีเกียวโยง

กนัของบริษทัฯ) 
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อย่างไรก็ตาม ผูข้ายรายอืน อนัไดแ้ก่ บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จาํกดั และ 

Sliver Reward Holdings Limited จะไม่เป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัของ

บริษทัฯ ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพมิทนุของบริษทัฯ 

(2) ธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ 

ผู้ให้สิทธิ : VGI 

ผู้รับสิทธ ิ : บริษทัฯ 

ความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ : VGI เป็นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที 

เกียวโยงกนัดงัมีรายละเอยีดในขอ้ (1) ขา้งตน้ 

3. ลกัษณะทัวไปของรายการ 

(1) ธุรกรรมการเข้าซือหุ้น GW 

บริษัทฯ จะเข้าซือหุ้นสามัญของ GW เป็นจาํนวน 62,500 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทงัหมดใน GW จากผูถ้ือหุ้นเดิมของ GW ในราคาซือขายจาํนวนไม่เกิน 110 

ลา้นบาท โดยในการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าว บริษทัฯ จะเขา้ทาํสัญญาซือขายหุ้น GW โดยมีขอ้ตกลงและ

เงือนไขทสีาํคญัของสัญญาดงันี 

สญัญาซือขายหุ้น GW 

คู่สัญญา : (1) บริษทัฯ (ในฐานะผูซื้อ) 

(2) VGI, บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จาํกัด และ Sliver Reward Holdings 

Limited (ในฐานะผูข้าย) 

เงือนไขบังคบัก่อนทีสําคญั : (1) POV ไดด้าํเนินการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทฯ 

จาํนวน 953,500,  หุ้น และชาํระค่าหุ้นดงักล่าวให้แก่

บริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP และ 

NINE ไดอ้อกและเสนอขายหุ้นสามญัดงักล่าวให้แก่ POV 

เสร็จสมบูรณ์ 

(2) บริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั

และทีประชุมผูถ้ือหุ้นให้เข้าทาํธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW 

ตลอดจนการเขา้ทาํสัญญาซือขายหุน้ GW และปฏิบติัหน้าที

ของตนตามสัญญาซือขายหุน้ GW 

(3) ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลียนแปลงใด ๆ ทีเป็นผลกระทบ

ร้ายแรงต่อ GW และไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลียนแปลง 
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ใด ๆ ทีทาํให้คาดหมายไดว่้าจะทาํให้เกิดผลกระทบร้ายแรง

ต่อ GW ก่อนวนัทธุีรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW เสร็จสมบูรณ์ 

(2)  ธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ 

บริษทัฯ จะเข้าทาํสัญญาให้สิทธิฯ เพือรับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชยบ์นสถานี

รถไฟฟ้าบีทีเอส (1) สําหรับประกอบธุรกิจบริหารจดัการร้านคา้ของบริษทัฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” 

(“ร้านเทอร์เทิล”) และ (2) สําหรับบริหารจดัการพืนทีเพือการให้เช่าพืนทีเชิงพาณิชยแ์ก่ผูเ้ช่ารายอืนในการ

ประกอบกิจการร้านขายสินคา้หรือบริการประเภทต่าง ๆ ทงันี พืนทีภายใตส้ัญญาดงักล่าวตงัอยู่บนสถานี

รถไฟฟ้าบีทีเอสจาํนวนไม่เกิน 31 สถานี ซึงรวมถงึพืนทีบนสถานีดงัต่อไปนีดว้ย 

(ก) พืนทีทงัหมดบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาํนวน 3 สถานี ซึงเป็นพืนทีทีบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในการ

บริหารจดัการจาก VGI ในปัจจุบนั และเพือให้เกิดความคล่องตวัในการดาํเนินงานในอนาคตของ

บริษทัฯ และการกาํหนดขอ้ตกลงและเงือนไขในสัญญา VGI และบริษทัฯ จะดาํเนินการยกเลิกการให้

และรับสิทธิในสถานีดงักล่าว จากนนั VGI จะให้สิทธิในสถานีดงักล่าวแก่บริษทัฯ ภายใตส้ัญญาให้

สิทธิฯ เพียงฉบบัเดียว (โปรดดูรายละเอียดเงือนไขของสญัญาใหสิ้ทธิฯ ในตารางดา้นล่าง) 

(ข) พนืทบีางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาํนวน 5 สถานี ซึงเป็นพนืทีทงัหมดท ีGW ไดรั้บสิทธิในการ

บริหารจดัการจาก VGI ในปัจจุบนั โดย VGI จะดาํเนินการโอนสิทธิและหน้าทีของตนภายใตส้ัญญา

ให้สิทธิระหว่าง VGI และ GW มายงับริษทัฯ เพือรวมพืนทีดงักล่าวมาอยู่ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ 

(โปรดดูรายละเอยีดเงือนไขของสญัญาใหสิ้ทธิฯ ในตารางดา้นล่าง)   

อนึง สัญญาให้สิทธิฯ มีระยะเวลาประมาณ 7.5 ปี โดยจะสินสุดวนัที 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2572 และคู่สญัญาอาจ

ต่อสญัญาไดต้ามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวมของสญัญาจะมีมูลค่าประมาณ 2,665.93 

ลา้นบาท และมีขอ้ตกลงและเงือนไขทีสาํคญัของสัญญาดงันี 

สญัญาใหสิ้ทธิฯ 

คู่สัญญา : (1) VGI (ในฐานะผูใ้หสิ้ทธิ) 

(2) บริษทัฯ (ในฐานะผูรั้บสิทธิ) 

การให้สิทธิ : VGI ใหสิ้ทธิแก่บริษทัฯ แต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) และบริษทัฯ 

ยอมรบัสิทธิดงักล่าว ในการบริหารและประกอบกิจการบนพืนทีสถานี

รถไฟฟ้าบีทีเอสทีกาํหนดภายใตส้ัญญา สาํหรับ (1) การบริหารจดัการ

ร้านคา้ของบริษทัฯ และ (2) การให้เช่าพืนทเีชิงพาณิชยแ์ก่ผูเ้ช่ารายอืน

เพือประกอบกิจการร้านขายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ทงันี 

ภายใตข้อบเขต ขอ้กาํหนดและเงือนไขของสัญญาใหสิ้ทธิฯ 
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เงือนไขบังคบัก่อนทีสําคญั : สัญญาจะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุน

ของบริษทัฯ ให้แก่ POV ภายใตก้ารออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม

ทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) (ดังมีรายละเอียด

ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้น

สามญัเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกันของบริษทัฯ) เสร็จสมบูรณ์ 

และบริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าวจาก POV 

เรียบร้อยแลว้ (“วนัทีสัญญามีผลบังคบัใช้”) 

ระยะเวลาของสัญญา : นบัแต่วนัทสีญัญามีผลบงัคบัใชจ้นถงึวนัท ี4 ธนัวาคม พ.ศ. 2572 

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที

กาํหนดภายใต้สัญญาให้สิทธฯิ 

: จาํนวน 31 สถานี โดยท ี

(1) VGI และบริษทัฯ ตกลงจะดาํเนินการยกเลิกการให้สิทธิบริหาร

จดัการพนืทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาํนวน 3 สถานี ทีบริษทัฯ 

ไดรั้บสิทธิจาก VGI ในปัจจุบนั โดยคู่สัญญาตกลงจะนาํสิทธิใน

พืนทดีงักล่าวมารวมในสัญญาใหสิ้ทธิฯ  

(2) VGI ตกลงจะดําเนินการโอนสิทธิและหน้าทีของตนภายใต้

สัญญาให้สิทธิและสัญญาบริการกับผู ้เ ช่าพืนทีเชิงพาณิชย์

ปัจจุบนัทงัหมด รวมถึงสญัญาให้สิทธิและสัญญาบริการ ระหว่าง 

VGI และ GW ในการบริหารจดัการพืนทีบางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้า

บีทีเอสจํานวน 5 สถานี ที GW ได้รับสิทธิทงัหมดจาก VGI ณ 

วนัทีสัญญามีผลใช้บังคับ รวมถึงโอนเงินประกัน ค่าเช่าและ

ค่าบริการล่วงหน้าที VGI ไดร้ับดว้ย  

ค่าตอบแทนและการชําระ

ค่าตอบแทน 

: ค่าธรรมเนียมการให้สิทธิซึงกาํหนดชาํระเป็นรายไตรมาส โดยคาํนวณ

ตามสูตรดงันี 

“0.7516 x จาํนวนผูโ้ดยสารทีใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานี

รถไฟฟ้าบีทีเอสทีกาํหนดภายใตส้ัญญาในแต่ละไตรมาส ซึงนับทงั

จาํนวนผูโ้ดยสารขาเขา้และผูโ้ดยสารขาออก” 

สิทธิในการปฏิเสธก่อน  

(Right of First Refusal) 

: ในกรณีที VGI ไดรั้บสิทธิจาก BTSC ในการ 

(1) ขยายระยะเวลาสัญญาสัมปทานหลกัจาก BTSC  

(2) บริหารจดัการดา้นการตลาดสําหรับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วน

ต่อขยายบนสายสุขุมวิทและสายสีลมเพิมเติมนอกเหนือจากสถานี

รถไฟฟ้าบีทีเอสทกีาํหนดภายใตส้ัญญาใหสิ้ทธิฯ และ/หรือ 

(3) ในการบริหารจัดการด้านการตลาดสําหรับสถานีรถไฟฟ้า 

บีทีเอสสายใหม่ (นอกเหนือจากสายสุขมุวิทและสายสีลม) 

VGI ตกลงให้สิทธิแก่บริษทัฯ เป็นรายแรก ก่อนบุคคลภายนอกรายอืน 

ในการยืนข้อเสนอต่อ VGI เพือขยายระยะเวลาภายใต้สัญญาฉบับนี 
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และ/หรือ เข้าทาํสัญญาให้สิทธิทีเกียวข้อง (แลว้แต่กรณี) โดย VGI  

จะตกลงขยายระยะเวลาและ/หรือเข้าทาํสัญญาใช้สิทธิทีเกียวข้อง 

(แลว้แต่กรณี) ก็ต่อเมือขอ้เสนอทางการค้าทีบริษทัฯ เสนอต่อ VGI 

เป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนดในสัญญา และเป็นขอ้เสนอทีดีทีสุดเมือ

เทียบกบัขอ้เสนอของบุคคลภายนอก  

หมายเหตุ ในกรณีทีบริษทัฯ ได้รับสิทธิจากการใช้สิทธิปฏิเสธก่อน

ขา้งตน้ บริษทัฯ จะดาํเนินการขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/

หรือ ทปีระชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) ตามทีประกาศเรือง

รายการทีเกียวโยงกนักาํหนด ก่อนการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 

เหตุในการสินสุดของสัญญา : การสินสุดสัญญาโดยอตัโนมัต ิ

ใหส้ญัญานีมีผลสินสุดโดยอตัโนมติัหากเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี 

(ก) เมือคู่สญัญาตกลงเลิกสัญญากนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(ข) เมือระยะเวลาของสัญญาสินสุดลงโดยไม่มีการต่ออายสุญัญา 

(ค) เมือสัญญาสัมปทานหลกัระหว่าง VGI และ BTSC สินสุดลง 

(ง) เมือวิศวกรอิสระไดอ้อกหนงัสือรับรองว่ามีความเสียหายเกิดขึน

ต่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทีกาํหนดภายใตส้ัญญานีทีไม่สามารถ

ซ่อมแซมไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร 

ข้อกาํหนดในการสินสุดสัญญา 

ในกรณีที 

(ก) คู่สัญญามีการฝ่าฝืน หรือปฏิบตัิผิดไปจากข้อกาํหนดในสัญญา 

และไม่สามารถเยยีวยาการฝ่าฝืนหรือผิดขอ้กาํหนดนนัไดภ้ายใน 

30 วนั นบัแต่ไดรั้บการเรียกร้องให้เยยีวยาการฝ่าฝืนดงักล่าวจาก

คู่สญัญาอกีฝ่าย หรือการฝ่าฝืนนนัไม่สามารถเยยีวยาได ้หรือ 

(ข) คู่สัญญาตกเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษ์ทรัพย ์หรือถูก

ฟ้องร้องให้เลิกกิจการ หรือ ฟืนฟูกิจการ และการฟ้องร้อง

ดงักล่าวไม่ถูกเพิกถอนไปภายใน 90 วนั 

คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิเลิกสัญญาโดยส่งคาํบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์

อกัษรเพือแสดงเจตนาดงักล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายทีผิดสัญญา และให้

การเลิกสญัญามีผลทนัท ี
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4. รายละเอยีดของสินทรัพย์ทีได้มา 

(1) ธุรกรรมการเข้าซือหุ้น GW 

บริษทัฯ จะรับโอนหุน้สามญัของ GW จาํนวน 62,500 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 100 ของหุน้ทงัหมดของ GW โดยรายละเอยีดธุรกิจของ GW มีดงัต่อไปนี  

ชือบริษทั : บริษทั กรุ๊ปเวร์ิค จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ : บริหารจดัการพนืทีเชิงพาณิชยบ์างส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

จาํนวน 5 สถานี ไดแ้ก่ สถานีราชดาํริ สถานีอารีย ์สถานีราชเทวี 

สถานีสนามเป้า และสถานีพระโขนง และบริหารพืนทีขายสินค้า

บริเวณท่าเทียบเรือจาํนวน 3 สถานี ได้แก่ ท่าเรือประตูนํา ท่าเรือ

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และท่าเรืออโศก ทีมุ่งเน้นการใช้พืนที

ดงักล่าวเพือนําเสนอแบรนด์ของร้านค้าต่อผูบ้ริโภค และเป็นช่อง

ทางการซือขายสินคา้ทีเหมาะสมกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีสัญจร

ผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือ อนัมีแนวโน้มเติบโตขึน

ในช่วงระยะเวลาทผีา่นมา 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ : เลขที 475 อาคารสิริภิญโญ ยูนิตที 1603/2 ชนัที 16 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

วนัทจีดทะเบยีนจดัตงับริษทั : 18 สิงหาคม 2559 

ทุนจดทะเบียน : 6,250,000 บาท 

จาํนวนหุน้ : 62,500 หุ้น 

มูลค่าทีตราไว ้ : หุ้นละ 100 บาท 

มูลค่าหุน้ทีชาํระแลว้หุน้ละ : 100 บาท 

 

รายชือกรรมการ 

ณ วนัท ี1 มีนาคม พ.ศ. 2565 กรรมการของ GW มีรายชือดงัต่อไปนี 

ท ี รายชือ ตําแหน่ง 

1. นายกาณฑ ์สมบติัศิริ กรรมการ 

2. นายภวนิท ์สิงหละชาติ กรรมการ 
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ท ี รายชือ ตําแหน่ง 

3. นายธนกร จ๋วงพานิช กรรมการ 

4. นายโชตชิวาล ลีไตรรงค ์ กรรมการ 

5. นายปริญญ ์พงษพ์านิช กรรมการ 

รายชือผูถ้อืหุน้ 

ท ี รายชือ ก่อนการเข้าทําธุรกรรมการเข้า

ซือหุ้น GW (ณ วนัที  

1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

ภายหลงัการเข้าทําธุรกรรมการ

เข้าซือหุ้น GW 

จํานวน (หุ้น) สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 

จาํนวน (หุ้น) สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 

1. VGI 12,501 20 - - 

2. บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จาํกดั5 19,374 31 - - 

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

4. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัฯ - - 62,500 100 

รวม 62,500 100 62,500 100 

ขอ้มูลทางการเงินทีสาํคญัของ GW 

ขอ้มูลทางการเงินทีสําคญัของ GW ซึงอา้งอิงจากงบการเงินทีตรวจสอบแลว้ สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 หน่วย: ลา้นบาท 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วันที 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

งบกาํไรขาดทุน 

รายไดร้วม 4.85 21.84 20.59 

                                                
5  บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จาํกดั เป็นบริษทัจาํกดัจดทะเบียนจดัตงัภายใตก้ฎหมายไทย โดยมีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ นาย

กาณฑ ์สมบตัิศิริ นายภวินท ์สิงหละชาติ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช โดยบคุคลดงักลา่วไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ 
6  Sliver Reward Holdings Limited เป็นบริษทัจาํกดัจดทะเบียนจดัตงัภายใตก้ฎหมายฮ่องกง โดยมีผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดาจาํนวน 2 คน 

ไดแ้ก่ นายกาณฑ ์สมบติัศิริ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช โดยบคุคลดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ 
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 หน่วย: ลา้นบาท 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วันที 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ตน้ทุนในการประกอบกิจการ 1.02 11.02 10.29 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 1.48 2.63 5.09 

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษี 2.35 8.20 5.21 

กาํไร(ขาดทนุ)สุทธิสําหรับปี 1.99 6.53 3.61 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รวมสินทรัพย ์ 10.07 23.09 34.51 

รวมหนีสิน 2.50 8.98 16.79 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 7.57 14.11 17.72 

นิตบุิคคลอนืที GW ถือหุน้ตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป 

- ไม่มี - 

(2) ธุรกรรมการเข้าทําสัญญาให้สิทธิฯ 

บริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) จาก VGI ในการบริหารและประกอบกิจการบน

พืนทีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จาํนวนไม่เกิน 31 สถานี เพือรับสิทธิบริหารจดัการพืนทีสําหรับการให้เช่า

พนืทเีชิงพาณิชย ์และสาํหรับประกอบธุรกิจบริหารจดัการร้านคา้ของตนเอง อนัไดแ้ก่ ร้านเทอร์เทลิ รวมถึง

สิทธิอืน ๆ ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขของสัญญาดงักล่าว ดงัปรากฏรายละเอยีดในขอ้ 3. (2) ขา้งตน้ 

5. การคาํนวณขนาดของรายการ 

5.1 การคาํนวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป 

การคาํนวณขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป อา้งอิงจากขอ้มูลในงบการเงิน

รวมล่าสุดของบริษทัฯ ทีผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดย

มีรายละเอยีดดงันี 
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เกณฑ์การคํานวณขนาดรายการ สูตรการคาํนวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท์ีมี

ตวัตนสุทธิ (NTA) 

NTA ของกิจการททีาํรายการ x สัดส่วนทีไดม้า / NTA ของบริษทัจดทะเบียน 

(1) ธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW 

(17.72 ลา้นบาท x 100%) / 229.19 ลา้นบาท 

7.73 

(2) ธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาใหสิ้ทธิฯ 

ไม่สามารคาํนวณตามเกณฑนี์ไดเ้นืองจากเป็นการไดม้าซึงสินทรพัยท์ีไม่ใช่หุ้นสามญั 

2. เกณฑก์าํไรสุทธิ กาํไรสุทธิของบริษทัทีซือหรือขาย x สดัส่วนทีไดม้า / กาํไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียน 

(1) ธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW 

(3.61 ลา้นบาท x 100%) / 43.12 ลา้นบาท 

8.37 

(2) ธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาใหสิ้ทธิฯ 

ไม่สามารคาํนวณตามเกณฑนี์ไดเ้นืองจากเป็นการไดม้าซึงสินทรพัยท์ีไม่ใช่หุ้นสามญั 

3. เกณฑมู์ลค่ารวมของ 

สิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิงตอบแทน / สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 

(1) ธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW(1) 

110 ลา้นบาท x 100% / 501.77 ลา้นบาท 

21.92 

(2) ธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาใหสิ้ทธิฯ 

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

531.31 

4. เกณฑมู์ลค่าของหลกัทรัพย ์ จาํนวนหุน้ทีออกเพือชาํระค่าสินทรัพย ์/ จาํนวนหุน้ทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 

ไม่สามารถคาํนวณตามเกณฑนี์ไดเ้นืองจากไม่มีการออกหุน้เพือชาํระค่าสินทรัพย ์

หมายเหตุ (1) ทงันี เนืองจากบริษทัฯ จะออกและเสนอขายหุ้นเพิมทุนให้กับกลุ่มผูข้าย ทงั 3 ราย ดงันนั เมือ

คาํนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของหลกัทรัพย ์โดยพิจารณาราคาซือขายหุ้น GW ที 110 

ลา้นบาท เปรียบเสมือนว่า บริษทัฯ จะชาํระราคาดว้ยหุ้นของบริษทัฯ จาํนวน 30,054,645 หุ้น ที

ราคาตลาด ซึงเท่ากบั 3.66 บาทต่อหุ้น ทาํใหข้นาดรายการตามเกณฑมู์ลค่าของหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 

ร้อยละ 8.22 

ในการนี ธุรกรรมการเข้าซือหุ้น GW มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเข้าทาํสัญญาให้

สิทธิฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 531.31 ซึงคาํนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน โดยขนาด

รายการของทงัสองธุรกรรมรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 553.23 ทงันี บริษทัฯ ไม่มีรายการไดม้าซึงสินทรัพยร์ายการอืนใน

รอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการในครังนี ดงันัน ขนาดรายการของธุรกรรมฯ เท่ากับ 

ร้อยละ 553.23 ซึงสูงกวา่ร้อยละ 50 จึงเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท ี1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป  
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5.2 การคาํนวณขนาดรายการตามประกาศรายการทีเกยีวโยงกนั 

เมือพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิฯ ตาม

ประกาศรายการทีเกียวโยงกนัโดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ทีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 แลว้พบว่า ธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการ

เท่ากับร้อยละ 9.60 และธุรกรรมการเข้าทาํสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่า

สินทรัพยท์มีีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ โดยขนาดรายการของทงัสองธุรกรรมรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 1,172.77 

นอกจากนี บริษทัฯ มีรายการทีเกียวโยงกนัอนืในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผา่นมา อนัไดแ้ก่ ธุรกรรมการออกหุ้นสามญั

เพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) (ซึงไดร้ับการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราว

เดียวกนันีและมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 2 สารสนเทศเกียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนและ

รายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) โดยมีขนาดรายการเท่ากบั ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพยท์ีมีตวัตนสุทธิ 

(NTA) ของบริษทัฯ ดงันัน เมือรวมขนาดรายการของธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW จาก VGI และ ธุรกรรมการเข้าทาํ

สญัญาใหสิ้ทธิฯ ในครังนีเขา้กบัรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 

2,545.64 ของมูลค่าสินทรัพยที์มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึงมีขนาดธุรกรรมเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า

สินทรัพยท์มีีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ตามประกาศรายการทีเกียวโยงกนั 

6. มูลค่ารวมของสิงตอบแทน และเกณฑ์ทีใช้กาํหนดมูลค่ารวมของสิงตอบแทน 

(ก) มูลค่ารวมของสิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิงตอบแทนสาํหรับธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW มีมูลค่ารวมทงัสินไม่เกิน 110 ลา้นบาท และ

ธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิฯ คาดวา่มีมูลค่ารวมทงัสินประมาณ 2,665.93 ลา้นบาท 

(ข) เกณฑท์ใีชก้าํหนดมูลค่ารวมของสิงตอบแทน 

1. เกณฑท์ใีชใ้นการกาํหนดมูลค่ารวมของสิงตอบแทนสาํหรับธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW นนั เป็นการ

เจรจาต่อรองและตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ กบักลุม่ผูข้าย โดยในการกาํหนดราคาซือขายหุน้ GW 

บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาโดยอา้งอิงจากมูลค่าทีเหมาะสมทีประเมินดว้ยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแส

เงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

2. เกณฑ์ทีใชใ้นการกาํหนดมูลค่ารวมของสิงตอบแทนสําหรับธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิฯ นนั 

เป็นการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ กบั VGI โดยอา้งอิงจากอตัราค่าเช่าพืนทีบน

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที VGI ได้รับจากการบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชยแ์ละจาํนวนผูโ้ดยสาร

รถไฟฟ้าบทีีเอสทีเขา้ออกในสถานีรถไฟฟ้าบีทเีอสในระยะเวลาทีผา่นมา 
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7. เงือนไขการเข้าทํารายการ และวิธีการชําระค่าตอบแทน 

ธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW และธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิฯ จะเกิดขึนภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากที

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ครังท ี1/2565 ของบริษทัฯ ซึงจะประชุมในวนัที 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และภายหลงัจากทีเงือนไข

บงัคบัก่อนทงัหมดภายใตส้ัญญาซือขายหุน้ GW (ดงัมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 3. (1)) และสัญญาให้สิทธิฯ (ดงัมีรายละเอียด

ปรากฏในข้อ 3. (2)) ขา้งตน้ เป็นผลสําเร็จ หรือไดรั้บการผ่อนผนัจากคู่สัญญาฝ่ายทีเกียวขอ้ง ทงันี บริษทัฯ คาดว่าธุรกรรม

ดงักล่าวจะเสร็จสมบูรณภ์ายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

นอกจากนี บริษทัฯ จะทาํการชาํระค่าตอบแทน (1) สําหรับธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW เป็นเงินสด จาํนวน 110 

ลา้นบาท ทงัจาํนวนให้แก่กลุ่มผูข้าย และ (2) สาํหรับธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิฯ เป็นเงินสด โดยคาดว่าจะมีจาํนวน

รวมทงัสินไม่เกิน 2,665.93 ลา้นบาท ใหแ้ก่ VGI โดยมีกาํหนดชาํระตามทกีาํหนดในสัญญาใหสิ้ทธิฯ ดงัมีรายละเอียดปรากฏ

ตามขอ้ 3.(2) ขา้งตน้ 

8. ประโยชน์ทีคาดว่าจะเกิดขึนกบับริษัทฯ 

บริษทัฯ เลง็เห็นวา่ ธุรกรรมฯ มีประโยชน์กบับริษทัฯ และผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ดงันี 

1) บริษทัฯ เห็นวา่ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสิงพิมพซึ์งเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ในปัจจุบนั ไดรั้บผลกระทบจาก

การเปลียนแปลงทางเทคโนโลย ี(Technology Disruption) ของผูอ่้านอย่างมีนยัสาํคญั บริษทัฯ จึงเห็นถึงความ

จาํเป็นทีบริษทัฯ จะตอ้งขยายธุรกิจของบริษทัฯ ไปยงัธุรกิจอืนทีมีศกัยภาพและให้ผลตอบแทนทีดีแก่บริษทั 

โดยปัจจุบนับริษทัฯ ไดเ้ริมประกอบธุรกิจภายใต ้ ร้านเทอร์เทิล ซึงเปิดให้บริการสาขาแรกทีสถานีรถไฟฟ้า 

บีทีเอสเซนต์หลุยส์ เมือวันที 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังนัน บริษัทฯ  

จึงเลง็เห็นโอกาสและมีแผนในการขยายธุรกิจดงักล่าวเพือสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพิมเติมให้แก่บริษทัฯ ซึงการ

ไดรั้บสิทธิบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก VGI ซึงรวมถึงสิทธิบนพืนทีสถานี

รถไฟฟ้าอีกจาํนวน 5 สถานีที VGI ใหแ้ก่ GW ในปัจจุบนัซึงบริษทัฯ จะไดร้ับโอนจาก VGI เนืองจากการเขา้

ทาํธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW จะทาํให้บริษทัฯ ไดร้ับสิทธิในพนืทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างครอบคลุม

จาํนวนสถานีมากทีสุดถึง 31 สถานี ซึงบริษทัฯ คาดวา่การขยายธุรกิจดงักล่าวจะเป็นธุรกิจทีมีความมนัคงและ

แน่นอน รวมถึงมีศกัยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคตเนืองจากบริษทัฯ มีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอืนที

จะไดรั้บสิทธิในพนืทีบนสถานีบีทีเอสท ีVGI จะไดร้ับสิทธิเพิมเติมในอนาคต 

2) เนืองจากพนืทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทีบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิจาก VGI ภายใตธุ้รกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้

สิทธิฯ รวมถึงพืนทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และพืนทีบริเวณท่าเรือทีบริษทัฯ ที GW ไดรั้บสิทธิในการ

บริหารจดัการอยู่ในปัจจุบนั เป็นพืนทีทางการคา้ทีตอบโจทยพ์ฤติกรรมการซือขายสินคา้ของผูบ้ริโภคใน

สังคมปัจจุบนัทีสัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือในชีวิตประจาํวนัเพิมมากขนึในช่วงระยะเวลาที

ผ่านมา บริษทัฯ จึงเลง็เห็นว่า การขยายธุรกิจภายใตร้้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ บนพืนทีดงักล่าว จะทาํให้

บริษทัฯ สามารถนาํเสนอสินคา้ต่อผูบ้ริโภคไดเ้ป็นจาํนวนมาก อีกทงัยงัเป็นช่องทางจาํหน่ายสินคา้สําหรับ

ร้านคา้ต่าง ๆ ทเีป็นผูเ้ช่าพนืทีดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยงิร้านคา้ทีแต่เดิมมีช่องทางจาํหน่ายทางออนไลน์เพียง
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อย่างเดียวทาํให้มีหน้าร้านในการนาํเสนอสินคา้ ส่งมอบประสบการณ์ และสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด์ให้

เป็นทจีดจาํไดง่้าย ต่อผูบ้ริโภคจาํนวนมากอีกดว้ย อีกทงัการไดสิ้ทธิในการให้เช่าพืนทีดงักล่าว จะทาํให้ผล

ประกอบการของบริษทัฯ มีโอกาสเติบโตมากขึน 

3) การไดร้ับสิทธิในพืนทเีชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตส้ัญญาให้สิทธิฯ จะช่วยลดค่าใชจ้่ายในการ

ดาํเนินธุรกิจและขยายสาขาของร้านเทอร์เทิล โดยเฉพาะตน้ทุนค่าเช่าและวตัถุดิบ จากการประหยดัต่อขนาด 

(Economies of Scale) เพราะบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในการบริหารจดัการพนืทีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

เพมิจากเดิมทีมีอยูใ่นปัจจุบนัจากจาํนวน 3 สถานี เป็นไม่เกิน 31 สถานี  

9. แหล่งเงนิทุนทีใช้ 

บริษทัฯ จะใชแ้หล่งเงินทุนทีบริษทัฯ จะไดรั้บจากการทีมีผูใ้ชสิ้ทธิจองซือหุ้นเพิมทุนของบริษทัฯ ในรูปแบบของ

การออกและเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อ (1) บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) และ (2) ผูถ้ือหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ซึงไดรั้บการอนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวเดียวกนันีและ

มีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุนและรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) 

สาํหรับการเขา้ทาํธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW ในจาํนวนไม่เกิน 110 ลา้นบาท และจะใชเ้พือชาํระค่าตอบแทนของ

ธุรกรรมการเข้าทาํสัญญาให้สิทธิฯ ตามสัญญาให้สิทธิฯ ทงันี การใช้เงินทุนดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นแต่อยา่งใด 

10. กรรมการทมีีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลทีเกยีวโยงกนัซึงไม่ได้เข้าร่วมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย และ/หรือ เป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัในการทาํธุรกรรมฯ ครงันี 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าธุรกรรมฯ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยเหตุผลดงันี 

1) การเขา้ซือหุ้นใน GW และการไดม้าซึงสิทธิในการบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชยจ์าก VGI ภายใตธุ้รกรรมฯ 

เป็นการไดม้าซึงทรัพยสิ์นทีมีศกัยภาพในการเติบโตและพฒันาต่อไปในอนาคต เนืองจากพืนทีเชิงพาณิชยบ์น

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทีจะไดรั้บสิทธิจาก VGI รวมถึงพืนทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และบริเวณท่าเรือที 

GW ได้รับสิทธิในการบริหารจดัการอยู่ในปัจจุบนั ตงัอยู่ในพืนทีระบบขนส่งสาธารณะของคนไทยทีมี

แนวโน้มการเติบโตของจํานวนผูโ้ดยสารอย่างต่อเนืองในช่วงระยะเวลาทีผ่านมา จึงเป็นทีตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการ เนืองจากพนืทดีงักล่าวสามารถเขา้ถงึไดง่้ายในชีวิตประจาํวนั และตอบสนองต่อพฤตกิรรมการ

ซือขายของผูบ้ริโภค ตลอดจนสามารถนาํเสนอสินคา้ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ดงันนั บริษทัฯ คาด

วา่ จะไดรั้บผลตอบแทนทีมีความคุม้ค่ากบัการลงทุน รวมถึงไดรั้บประโยชน์ดงัมีรายละเอียดในขอ้ 8 ขา้งตน้ 
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2) ราคาซือหุน้ GW และการกาํหนดค่าตอบแทนตามสัญญาใหสิ้ทธิฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกบั VGI เป็นราคาที

เหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุม้ค่าต่อการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนขีดความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ

ภายใตร้้านเทอร์เทิล และ/หรือ การให้เช่าพืนทีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริษทัฯ และการสร้าง

การเติบโตในอนาคตของบริษทัฯ 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัททีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทตามข้อ 11 

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทัมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั 
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สิงทีส่งมาด้วย 2 

สารสนเทศเกยีวกบัการเสนอขายหุ้นสามัญเพมิทุนและรายการทีเกียวโยงกนั 

ของบริษัท เนชัน อนิเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

ดว้ยทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เนชนั อนิเตอร์เนชนัแนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครังที 

2/2565 เมือวนัที 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไดมี้มติให้เสนอวาระต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขาย

หุ้นสามญัเพมิทุนจาํนวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 77 ของจาํนวนหุ้น

ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดภายหลงัการเพิมทุน โดยแบ่งออกเป็น 

(1) หุน้สามญัเพิมทุน จาํนวนไม่เกิน 984,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขาย

หุ้นต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ให้แก่ บริษทั พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (“POV”) 

ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทั วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) (“VGI”) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้น

ทงัหมด บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จาํกดั และ Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ในราคาเสนอ

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

(2) หุ้นสามญัเพิมทุน จาํนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรร 1.5232 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพิมทุน โดย

เศษของหุน้ใหปั้ดทิง ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO”) 

อนึง ในกรณีทีมีหุ้นสามญัเพิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใตธุ้รกรรม

การออกและเสนอขายหุ้น RO ในรอบแรกแลว้ บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนส่วนทีเหลือให้แก่ผูถื้อหุ้น

ซึงแสดงความจาํนงขอจองซือเกินสัดส่วน โดยบริษทัฯ จะจดัสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุน้จนกว่าจะหมด 

หรือไม่สามารถจดัสรรไดเ้นืองจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดประสงค์ทีจะจองซือหุ้น

ดงักล่าวอกีต่อไป และในกรณีทีมีหุน้สามญัเพมิทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

บริษทัฯ จะเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพือตดัหุน้สามญัเพิมทุน

ทเีหลือจากการเสนอขายดงักล่าวต่อไป  

ในการนี บริษทัฯ ไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชือผูถ้ือหุ้นทีมีสิทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Record Date) ในวนัที 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวนัจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนทีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมในระหว่างวนัที 24 และวนัที 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทงันี สิทธิดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที

ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ก่อน นอกจากนี ในกรณีทีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เสร็จ

สมบูรณ์ตามทีกาํหนดในสัญญาจองซือหุ้น (ดงัมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 3.4) บริษทัฯ จะยกเลิกการออก

และเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO โดยผูล้งทุนในธุรกรรมการ

ออกและเสนอขายหุ้น PP จะไม่มีสิทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ทีออกภายใต้ธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุน้ RO ในครงันี  
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(ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุ้นสามัญเพมิทุน”) 

ในการนี บริษทัฯ จะไดรั้บเงินจากการระดมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนในครังนี

รวม 4,039,200,000 บาท โดยการระดมทุนครังนี เพอืใหบ้ริษทัฯ มีเงินทุนเพียงพอสาํหรับรองรับการเขา้ซือหุน้สามญัทงัหมด

ของบริษทั กรุ๊ปเวิร์ค จาํกดั (“GW”) การลงทุนทีเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการร้านคา้ของบริษทัฯ และการให้เช่าพืนทีเชิง

พาณิชย ์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทัฯ และเพือลงทุนสําหรับโครงการในอนาคต 

(ดงัมีรายละเอยีดปรากฏในขอ้ 4) 

อนึง ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement)  

ทีผูถื้อหุ้นมีมติกาํหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาตาํตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลใน

วงจาํกดั (“ประกาศเรืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เนืองจากราคาเสนอขายทีหุ้นละ 3.30 บาท เป็นราคาทีไม่ตาํกว่า 

ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึงเทา่กบั 3.66 บาท (ดงัมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 3.6) ดงันนั ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น 

PP ครังนี บริษทัฯ จะตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเกียวกบัการเขา้ทาํธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนต่อตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเรืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และไดรั้บมติอนุมตัิจากที

ประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่ตาํกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน รวมทงัจะตอ้งไดรั้บการอนุญาต

จากสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย 

นอกจากนี อนึง การจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ของผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP  

อยู่ภายใตเ้งือนไขทีกาํหนดในสัญญาจองซือหุน้และขอ้ตกลงแต่ละฉบบัทีบริษทัฯ จะเขา้ทาํกบัผูล้งทุนแต่ละราย ซึงรวมถึง

ในกรณีทีหากการเขา้ซือหุ้นสามญัทงัหมดใน GW ของบริษทัฯ (ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศ

รายการไดม้าซึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) ไม่เป็นผลสาํเร็จ บริษทัฯ จะไม่ออกหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ 

บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จาํกดั และ Sliver Reward Holdings Limited ซึงเป็นผูข้ายหุ้นใน GW (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในข้อ 

3. ) นอกจากนี การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ POV และการไดรั้บชาํระค่าหุ้นดงักล่าวจาก POV ภายใต้

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP เป็นเงือนไขบงัคบัก่อนของธุรกรรมการเขา้ซือหุน้ GW และธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญา

ให้สิทธิบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชย ์เพือรับสิทธิจาก VGI ตามทีกาํหนดในสัญญาทีเกียวขอ้งดว้ย (โปรดดูรายละเอียด

เพิมเติมตามสิงทีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) ในการนี บริษทัฯ 

คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยบริษทัฯ จะกาํหนดวนั

จองซือและชาํระค่าหุ้นสามญัเพิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ทีแน่นอน ภายหลงัจากทีทีประชุมผูถ้ือ

หุ้นของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ รวมถึงธุรกรรมการเขา้ซือหุน้สามญั GW และ

ธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชย ์เพอืรับสิทธิจาก VGI ดงักล่าว 

อยา่งไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ดงักล่าว

ตอ้งไม่เป็นราคาทีตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยกาํหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้น
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บริษทัฯ ทมีีการซือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการ แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัแรก

ทีมีการเสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนทีตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะสังรับหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในกรณีที

ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดดงักล่าว ผูล้งทุนจะไม่สามารถนาํหุ้นสามญัเพิมทุนทีออก

ใหม่ดงักล่าวออกขายได้ภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปีนับตงัแต่วนัทีหุ้นดงักล่าวเริมทาํการซือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากวนัทีหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าวทาํการซือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู ้

ลงทุนสามารถทยอยขายหุ้นทีถูกสังห้ามขายได้ในจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นทงัหมดทีถูกสังห้ามขาย ทงันี ตาม

ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง หลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการพิจารณาคาํขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้น

บุริมสิทธิในส่วนเพิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทงัทมีีการแกไ้ขเพิมเติม)  

ในการนี เนืองจากหนึงในผูล้งทุน อนัไดแ้ก่ POV จะเขา้เป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยจะถือหุน้บริษทัฯ 

ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 70.651 ของจาํนวนหุ้นทีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากทีบริษทัฯ ไดท้าํการ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิน ดงันนั POV จึงเป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัของ

บริษทัฯ และการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนใหแ้ก่ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP จึงเขา้ข่ายเป็น

รายการทีเกียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยง

กนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด

ทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทงัทีไดม้ีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกนั”) ซึงมี

ขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพยท์ีมีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ตามทีปรากฏในงบการเงินรวม

ล่าสุดของบริษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทงันี บริษัทฯ  

มีรายการทีเกียวโยงอืนทีเกิดขึนในรอบ 6 เดือนทีผา่นมา อนัไดแ้ก่ ธุรกรรมการเขา้ซือหุน้สามญัทงัหมดของ GW จาก VGI 

และการเข้าท ําสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพืนที เชิงพาณิชย์ (License to Manage and Operate Merchandising Space 

Agreement) กบั VGI (ซึงไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวเดียวกนันี ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม

สิงทีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) ซึงมีขนาดรายการรวมเท่ากบั

ร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสินทรัพยท์ีมีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ดงันนั เมอืรวมขนาดรายการของธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV กบัรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ ในรอบ 6 เดือนทีผา่นมา จะมีขนาดรายการรวมคิด

เป็นร้อยละ 2,545.64 ซึงเกินกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท์มีีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ดงันนั ในการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิมทุนให้แก่ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP บริษทัฯ จึงมีหน้าทีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเกียวกบั

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ตามประกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกนั และไดรั้บอนุมติัจากทีประชุม 

ผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่ตาํกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทีมีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะตอ้งแต่งตงัทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระ (IFA) เพือแสดงความเห็นเกียวกบัรายการดงักล่าวและจดัส่งความเห็นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ 

                                                        
1  POV จะถือหุน้ของบริษทัฯ ในสดัส่วนร้อยละ 59.99 ของจาํนวนหุน้ทีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากทีบริษทัฯ ได้

ทาํการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ของบริษทัฯ 

เสร็จสมบูรณ์ภายใตส้มมติฐานว่าผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO เตม็ทงัจาํนวน 
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ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการนี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตงัทีปรึกษาทางการเงินจากบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จาํกดั เพือทาํ

หนา้ทเีป็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระสาํหรับการเขา้ทาํธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ให้แก่ POV  

อนึง เนืองจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจาํนวนหุ้นทีออกและ

จาํหน่ายแลว้ทงัหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากทีบริษทัฯ ไดท้าํการเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุนในธุรกรรมการออกและเสนอ

ขายหุ้น PP เสร็จสิน ซึงจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ เป็นผลให ้POV มีหน้าที

ต้องทาํคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงัหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรือง 

หลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พือครอบงาํกิจการ (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) (“ประกาศ ทจ.

12/2554”) ซึงการทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพยจ์ะเกิดขึนภายหลงัจากทีบริษทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ 

ให้แก่ POV รวมทงัดาํเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ในส่วนของหุ้นสามญัเพิมทุนซึงออกและจดัสรรให้แก่ 

POV แลว้ โดยบริษทัฯ คาดว่า POV จะเริมการทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพยภ์ายในไตรมาสที 3 ของปี 2565 ทงันี ตามประกาศ 

ทจ. 12/2554 กาํหนดว่า ราคาเสนอซือหลกัทรัพยจ์ะตอ้งไม่ตาํกว่าราคาสูงสุดทีผูท้าํคาํเสนอซือและบุคคลตามมาตรา 258 

ของผูท้าํคาํเสนอซือ รวมทงับุคคลทีกระทาํการร่วมกนักบับุคคลขา้งตน้ ไดหุ้้นของบริษทัฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วนั

ก่อนวนัทยีนืคาํเสนอซือ กล่าวคือ ราคาเสนอซือหลกัทรัพยจ์ะไม่ตาํกว่าราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนทีออกให้แก่บุคคล

ในวงจาํกดั (Private Placement) ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ในครงันี 

ในการนี บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกียวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อตลาด

หลกัทรัพยฯ์ เพือให้เป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง ซึงรวมถึงประกาศเรืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และประกาศเรือง

รายการทีเกียวโยงกนั พร้อมทงัขอ้มูลอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น โดยมีรายละเอยีดดงัต่อไปนี 

1. วนั เดือน ปี ทีทํารายการ 

ภายหลงัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัในครังนีไดมี้มติอนุมตัิการเขา้ทาํธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิมทุน บริษทัฯ คาดว่าจะเขา้ลงนามในสัญญาจองซือหุ้น และ/หรือ ขอ้ตกลงกบัผูล้งทุนแต่ละราย (ดงัมีรายละเอียด

ปรากฏในขอ้ 3.4) สาํหรับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนใหแ้ก่ผูล้งทนุภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP 

ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 นอกจากนี ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเกิดขึนภายหลงัจากทีเงือนไขบงัคบัก่อน

ทงัหมดภายใตส้ัญญาจองซือหุ้น และ/หรือ ขอ้ตกลงกบัผูล้งทุนแต่ละรายเป็นผลสําเร็จ หรือไดร้ับการผ่อนผนัจากคู่สัญญา

ฝ่ายทีเกียวขอ้ง และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนจะเกิดขึนภายหลงัจากไดรั้บอนุมตัิจากทีประชุมวิสามญั

ผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 ของบริษทัฯ ซึงจะประชุมในวนัที 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทงันี บริษทัฯ คาดว่าธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนจะเสร็จสมบรูณภ์ายใน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

2. บุคคลทีเกยีวข้องและความสัมพันธ์กบับริษทัฯ ในการเข้าทําธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

ผู้จองซือหุ้น : (1) POV 

(2) บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จาํกดั และ 

(3) Sliver Reward Holdings Limited  
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ความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ : ผูล้งทุนไม่เคยมีความสัมพนัธ์กับบริษทัฯ ก่อนการเขา้ทาํธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุ้น PP อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากการเขา้ทาํธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุ้น PP POV จะเขา้เป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยจะ

ถือหุ้นบริษทัฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจาํนวนหุ้นทีออกและ

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากทีบริษทัฯ ไดท้าํการเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิน ส่งผล

ให ้POV เขา้ข่ายเป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศรายการที

เกยีวโยงกนั 

อย่างไรก็ตาม ผูล้งทุนรายอืนนอกจาก POV จะไม่เป็นบุคคลทีเกียวโยงกนั

ของบริษทัฯ ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ 

3. ลกัษณะการทํารายการ 

3.1 ประเภทของผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

3.1.1 ข้อมูลทัวไปของ POV 

ชือบริษทั : บริษทั พอยท ์ออฟ ววิ (พีโอว)ี มเีดีย กรุ๊ป จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการพืนทีโฆษณา 

ประเทศทีจดทะเบียนจดัตงั : ประเทศไทย 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105542013251 

ทุนจดทะเบียน  

(ณ วนัที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 10,000,000 บาท 

ทุนชาํระแลว้  

(ณ วนัที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 10,000,000 บาท 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ : เลขท ี21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชนัที 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการบริษทั  

(ณ วนัที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1. นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ 

2. นายมารุต อรรถไกวลัวที กรรมการ 

. นาย ชาน คิน ตคั กรรมการ 

รายชือผูถื้อหุน้  

(ณ วนัที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1. VGI 99.98% 

2. นายมารุต อรรถไกวลัวที 0.01% 
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3. นาย ชาน คิน ตคั 0.01% 

3.1.2 ข้อมูลทัวไปของบริษัท เวิร์ค เอก็ซ์ จํากดั 

ชือบริษทั : บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัอืน 

ประเทศทีจดทะเบียนจดัตงั : ประเทศไทย 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105564179331 

ทุนจดทะเบียน  

(ณ วนัท ี1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1,000,000 บาท 

ทุนชาํระแลว้  

(ณ วนัท ี1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1,000,000 บาท 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ : เลขท ี475 อาคารสิริภิญโญ ชนั 16 ห้อง 1603/2 ถนนศรีอยุธยา แขวง

ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการบริษทั  

(ณ วนัท ี1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1. นายกาณฑ ์สมบตัิศิริ กรรมการ 

2. นายภวนิท ์สิงหละชาติ กรรมการ 

รายชือผูถื้อหุน้  

(ณ วนัที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1. นายกาณฑ ์สมบติัศิริ 75.80% 

2. นายภวนิท ์สิงหละชาติ 9.68% 

3. นายธนกร จ๋วงพานิช 14.52% 

3.1.3 ข้อมูลทัวไปของ Sliver Reward Holdings Limited 

ชือบริษทั : Sliver Reward Holdings Limited 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัอืน 

ประเทศทีจดทะเบียนจดัตงั : ฮ่องกง 

ทุนจดทะเบียน  

(ณ วนัท ี1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

ทุนชาํระแลว้  

(ณ วนัท ี1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 
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ทตีงัสาํนกังานใหญ่ : ยนิูตบแีละซี ชนัที 20 อาคารฟูลวิน คอมเมอร์เชียล เซนเตอร์ เลขที 573 

ถนนนาธาน เหยามาเต่ย เกาลนู ฮ่องกง 

คณะกรรมการบริษทั  

(ณ วนัท ี1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1. นายกาณฑ ์สมบตัิศิริ กรรมการ 

2. นายธนกร จ๋วงพานิช กรรมการ 

รายชือผูถื้อหุน้  

(ณ วนัท ี1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1. นายกาณฑ ์สมบติัศิริ 91.00% 

2. นายธนกร จ๋วงพานิช 9.00% 

3.2 ประเภทของผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 

ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 

3.3 โครงสร้างก่อนและภายหลงัการเพมิทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP  

รายชือผูถ้ือหุน้รายใหญ ่10 ลาํดบัแรกของบริษทัฯ ณ วนัที 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มีดงัต่อไปนี 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจํานวนหุ้นทังหมด 

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

2. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 77,397,638 21.71 

3. นายวนัชยั พนัธุว์เิชียร 54,776,500 14.99 

4. นายวโิรจน ์ตงัเจตนาพร(2) 19,550,000 5.35 

5. นายอนุฤทธิ เกิดสินธ์ชยั 17,350,000 4.75 

6. นายสมบติั พานิชชีวะ 6,000,000 1.64 

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

8. นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ 1,264,000 0.35 

9. นายไว ยนิ มาน 773,900 0.21 

10. นางสุนิทรา ยวุบูรณ์ 560,700 0.15 

หมายเหตุ  (1) Silom Road Limited ถือหุ้นทงัหมดผา่นคสัโตเดียนชือ Phillip Securities (Hong Kong) Limited และ

ผูมี้อาํนาจควบคุม (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 ตงัเจตนาพร เป็นผูถื้อหุน้ทีจดัอยู่ในกลุ่มเดียวกนัและออกเสียง

ไปในทางเดียวกนั ซึงโดยพฤติการณ์มีอทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

ทงันี ภายหลงัจากการเขา้ทาํธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP รายชือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 10 ลาํดบัแรกของบริษทัฯ 

จะมีดงัต่อไปนี 
(1) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจํานวนหุ้นทังหมด

ภายหลังการเพมิทุน 

1. POV 953,500,000 70.65 

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

3. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 77,397,638 5.74 

4. นายวนัชยั พนัธุว์เิชียร 54,776,500 4.06 

5. นายวโิรจน ์ตงัเจตนาพร 19,550,000 1.45 

6. นายอนุฤทธิ เกิดสินธ์ชยั 17,350,000 1.29 

7. บริษทั เวิร์ค เอก็ซ ์จาํกดั 15,350,000 1.14 

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

9. นายสมบติั พานิชชีวะ 6,000,000  0.44 

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

หมายเหตุ  (1)  คาํนวนภายใตส้มมติฐานว่ารายชือและจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้น 10 อนัดบัแรกรายอืนทีมิใช่ผูจ้องซือ

หุน้ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ไม่มีการเปลียนแปลง และไม่มีผูถื้อหุน้เดิมรายใดใช้

สิทธิจองซือหุน้สามญัเพิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO 

3.4 เงือนไขในการเข้าทํารายการและรายละเอยีดของการเสนอขาย 

บริษทัฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 

1.00 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 77 ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดภายหลงัการเพิมทุน โดยแบ่งออกเป็น 

(1) หุ้นสามญัเพิมทุน จาํนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอ

ขายหุ้นต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ให้แก่ POV บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จาํกดั และ Sliver Reward 

Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท และ  
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(2) หุ้นสามญัเพมิทุน จาํนวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิมทุน  

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท 

ภายหลงัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัในครังนีไดมี้มติอนุมตัิการเขา้ทาํธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิมทุน บริษทัฯ จะเขา้ลงนามในสัญญาจองซือหุน้ และ/หรือ ขอ้ตกลงกบัผูล้งทุนแต่ละราย ในกรณีการออกและเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ทงันี ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP 

จะเกิดขึนภายหลงัจากทีเงือนไขบงัคบัก่อนทงัหมดภายใตส้ัญญาจองซือหุ้น และ/หรือ ขอ้ตกลงกบัผูล้งทุนแต่ละรายเป็น

ผลสาํเร็จ หรือไดรั้บการผอ่นผนัจากคู่สัญญาฝ่ายทีเกียวขอ้ง และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนจะเกิดขึน

ภายหลงัจากได้รับอนุมติัจากทีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษทัฯ ครังที 1/2565 ซึงจะประชุมในวนัที 10 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2565  

ทงันี ขอ้ตกลงและเงือนไขทสีาํคญัภายใตส้ัญญาจองซือหุน้และ/หรือ ขอ้ตกลงกบัผูล้งทุนแต่ละรายภายใตธุ้รกรรม

การออกและเสนอขายหุน้ PP มีดงัต่อไปนี 

1) สญัญาจองซือหุน้ระหว่างบริษทัฯ และ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP 

คู่สัญญา : (ก) บริษทัฯ (ในฐานะผูอ้อกหุน้สามญัเพิมทุน) 

(ข) POV (ในฐานะผูจ้องซือหุน้สามญัเพิมทุน) 

เงือนไขบังคบัก่อนทีสําคญั : (1) ทีประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ก) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ POV และ (ข) อนุมตัิการเขา้ทาํสัญญา

ให้สิทธิบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชย ์กบั VGI เพือให้สิทธิแก่บริษัทฯ 

ในการบริหารและประกอบกิจการบนพืนทีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมี

ขอ้กาํหนดและเงือนไขตามที VGI และบริษทัฯ ตกลงกนั (รายละเอียด

ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึงสินทรัพย์และ

รายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) 

(2) บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น PP 

(3) ไม่มีการเปลียนแปลงใด ๆ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึงก่อให้เกิดผลกระทบ

ในแง่ลบอย่างมีนัยสําคญัต่อธุรกิจ ทรัพยสิ์น หนีสิน โอกาสทางธุรกิจ 

ผลการดาํเนินงาน รายได ้ชือเสียงหรือสถานะของบริษทัฯ ก่อนวนัที

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ใหแ้ก่ POV เสร็จสมบูรณ์ 

(4) VGI ไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ในการเขา้ซือ

หุ้นสามญัเพมิทุนในบริษทัฯ ของ POV 
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เงือนไขอนื ๆ ทสํีาคญั : (1) บริษทัฯ จะดาํเนินการให้กรรมการชุดเดิม ยกเวน้กรรมการอิสระของ

บริษทัฯ ลาออก และจะดาํเนินการแต่งตงับุคคลทีไดรั้บการเสนอชือ

โดย POV เขา้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีลาออก ตามสัดส่วนการถือ

หุ้นของ POV ณ วนัทีการเขา้ทาํธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP 

ใหแ้ก่ POV เสร็จสมบูรณ์ ตามทคู่ีสญัญาตกลงกนัในสญัญาจองซือหุน้ 

(2) บริษทัฯ และ VGI ได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิฯ โดยมีข้อกาํหนดและ

เงือนไขตามที บริษทัฯ และ VGI ตกลงกนั (รายละเอียดปรากฏตามสิงที

ส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเกียวโยง

กนัของบริษทัฯ) 

2) ขอ้ตกลงระหว่างบริษทัฯ และ ผูล้งทุนแต่ละราย อนัไดแ้ก่ บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จาํกดั และ Sliver Reward Holdings 

Limited ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

คู่สัญญา : (ก) บริษทัฯ (ในฐานะผูอ้อกหุน้สามญัเพิมทุน) 

(ข) ผูจ้องซือหุน้สามญัเพิมทุนแต่ละราย อนัไดแ้ก่ 

(1) บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จาํกดั 

(2) Sliver Reward Holdings Limited  

เงือนไขบังคบัก่อนทีสําคญั : (1) ทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ

เพมิทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูล้งทุน 

(2) บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขาย

หุ้นสามญัเพมิทุนของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูล้งทุน 

(3) ธุรกรรมการเขา้ซือหุ้นสามญัทงัหมดของ GW ภายใตส้ัญญาทีเกียวขอ้ง

เสร็จสมบรูณ์ 

(4) POV ได้ดําเนินการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษ ัทฯ จํานวน 

953,500,000 หุ้น และชําระเงินค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายใต้

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยเสร็จสมบูรณ์แลว้ 
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ทงันี รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขาย

หุ้น PP มีดงันี 

ผู้ลงทุน จาํนวนหุ้นทีได้รับ

เสนอขายไม่เกิน 

ราคาเสนอขาย สัดส่วนการถือหุ้น

ก่อนการทํารายการ  

(ณ วนัท ี1 มีนาคม 

พ.ศ. 2565) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลงัธุรกรรมการ

ออกและเสนอขายหุ้น

สามัญเพมิทุน2 

POV 953,500,000 หุน้ 3.30 บาทต่อหุน้ คิด

เป็นมูลค่ารวมทงัสิน 

3,146,550,000 บาท 

ไม่มี ร้อยละ 70.65 

บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ 

จาํกดั 

15,350,000 หุ้น 3.30 บาทต่อหุน้ คิด

เป็นมูลค่ารวมทงัสิน 

50,655,  บาท 

ไม่มี ร้อยละ 1.14 

Sliver Reward 

Holdings Limited 

15,150,000 หุ้น 3.30 บาทต่อหุน้ คิด

เป็นมูลค่ารวมทงัสิน 

49,995,000 บาท 

ไม่มี ร้อยละ 1.12 

ทงันี บริษทัฯ คาดว่าการซือหุ้นสามญัเพิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยภายหลงัจากทีบริษทัฯ เขา้ทาํธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP แลว้เสร็จ ผูล้งทุนจะถือหุ้น

ในบริษทัฯ รวมกนัทงัหมดจาํนวน 984,000,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 72.912 ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ 

อย่างไรก็ดี เนืองจาก POV เป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกนั และ

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีขนาดรายการ

เท่ากบัร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพยที์มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ตามทีปรากฏในงบการเงินรวมล่าสุดของ 

บริษทัฯ ทผีา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทงันี 

บริษทัฯ มีรายการทีเกียวโยงอืนทีเกิดขึนในรอบ 6 เดือนทีผ่านมา อนัไดแ้ก่ธุรกรรมการเขา้ซือหุ้นสามญัทงัหมดของ GW 

จาก VGI และการเข้าทาํสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชย์ (License to Manage and Operate Merchandising 

Space Agreement) กับ VGI (ซึงไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวเดียวกนันี ดงัมีรายละเอียด

ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) ซึงมีขนาดรายการ

รวมเท่ากบัร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสินทรัพยท์ีมีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ดงันนั เมือรวมขนาดรายการของธุรกรรม

                                                        
2  คาํนวณภายใตส้มมติฐานว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO 

ทงันี ในกรณีทีผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเตม็จาํนวน 

POV บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จาํกดั และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97 และ

ร้อยละ 0.95 ตามลาํดบั รวมกนัเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนในธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุน้ RO และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิน 
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การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP กบัรายการทีเกียวโยงกนั

ของบริษทัฯ ในรอบ 6 เดือนทผีา่นมา จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 2,545.64 ซึงเกินกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์

ทีมีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ดงันนั บริษทัฯ จึงมีหนา้ทีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเกียวกบัธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

ให้แก่ POV ตามประกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกนั และไดรั้บอนุมติัจากทปีระชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตาํกว่า 3 ใน 4 

ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทีมีส่วน

ไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน รวมถึงจะตอ้งแต่งตงัทีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพอืแสดงความเห็นเกียวกบัรายการ

ดงักล่าวและจดัส่งความเห็นต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ในการนี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตงัที

ปรึกษาทางการเงินจากบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จาํกดั เพือทาํหน้าทีเป็นทีปรึกษาทางการเงินอสิระสาํหรับการเขา้ทาํ

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ใหแ้ก่ POV 

นอกจากนี เนืองจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจาํนวนหุ้นทีออก

และจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากทีบริษทัฯ ไดท้าํการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนในธุรกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น PP เสร็จสิน ซึงจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ เป็นผลให้ POV  

มีหน้าทีตอ้งทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพยท์งัหมดของบริษทัฯ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 ซึงการทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพยจ์ะ

เกิดขึนภายหลงัจากทีบริษทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ POV รวมทงัดาํเนินการจดทะเบียน

เปลยีนแปลงทุนชาํระแลว้ในส่วนของหุน้สามญัเพิมทุนซึงออกและจดัสรรให้แก่ POV แลว้ โดยบริษทัฯ คาดวา่ POV จะเริม

การทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพยภ์ายในไตรมาสที 3 ของปี 2565 ทงันี ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กาํหนดว่า ราคาเสนอซือ

หลกัทรัพยจ์ะตอ้งไม่ตาํกว่าราคาสูงสุดทีผูท้าํคาํเสนอซือและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้าํคาํเสนอซือ รวมทงับุคคลที

กระทาํการร่วมกนักบับุคคลข้างตน้ ไดหุ้้นของบริษทัฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วนัก่อนวนัทียนืคาํเสนอซือ กล่าวคือ 

ราคาเสนอซือหลกัทรัพยจ์ะไม่ตาํกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนทีออกให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement)  

ในครังนี 

3.5 การกําหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นทีออกใหม่ 

(1) การกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

ราคาหุ้นสามญัเพิมทุนทีเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนในราคา 3.30 บาท ต่อหุ้น เป็นราคาทีเกิดจากการเจรจา

ระหว่างบริษทัฯ และผูล้งทุน ซึงเป็นราคาทีสูงกว่ามูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นของบริษทัฯ ซึงตามงบการเงินรวม

ล่าสุดของบริษทัฯ ทีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สินสุด วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

เท่ากบั 0.92 บาทต่อหุ้น ทงันี ราคาหุ้นสามญัเพิมทุนทีเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้น

ให้แก่บุคคลในวงจาํกดัทีกาํหนดราคาเสนอขายชดัเจนโดยมีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด  

ทงันี การจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่าวของผูล้งทุนอยู่ภายใตเ้งือนไขทีกาํหนดในสัญญาจอง

ซือหุ้น (ดงัปรากฏรายละเอียดในขอ้ 3.4) อยา่งไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนให้แก่ผูล้งทุนภายใต้

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าวต้องไม่เป็นราคาทีตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด  

โดยกําหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นบริษัทฯ ทีมีการซือขายในตลาด
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หลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการ แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัแรกทีมีการเสนอขาย

หุ้นต่อผูล้งทุนทีตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะสังรับหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในกรณีที

ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุนตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดดงักล่าว ผูล้งทุนจะไม่สามารถนาํหุ้นสามญั

เพิมทุนทีออกใหม่ดงักล่าวออกขายไดภ้ายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปีนับตงัแต่วนัทหุ้ีนดงักล่าวเริมทาํการซือ

ขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากวนัทีหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าวทาํการซือขายในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนสามารถทยอยขายหุ้นทีถูกสงัห้ามขายไดใ้นจาํนวนร้อย

ละ 25 ของจาํนวนหุ้นทงัหมดทีถูกสังห้ามขาย ทงันี ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือง 

หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิมทุนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) 

(2) การกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 

ราคาจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนทีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในราคา 3.30 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเดียวกบัราคา

เสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยราคาดงักล่าวเป็นราคาทีมีความ

เหมาะสม เนืองจากเป็นราคาทีไม่ก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูถ้ือหุน้รายใด 

3.6 การกําหนดราคาตลาด 

ในการพิจารณาราคาตลาด บริษทัฯ ไดใ้ชร้าคาซือขายถวัเฉลียนาํหนักของหุ้นของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ยอ้นหลงั 10 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัทีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อทีประชุมผูถ้ือหุ้นเพือขออนุมติัให้บริษทัฯ 

เสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าว คือระหว่างวนัที 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวนัที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึงจะเท่ากับ 

3.66 บาท (ขอ้มูลจาก SETSMART) 

3.7 ขนาดของรายการทเีกียวโยงกนั  

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีมูลค่ารวม

ทงัสิน 3,146,550,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพยท์ีมีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ตามทีปรากฏ

ในงบการเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ ทีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ทงันี บริษทัฯ มีรายการทเีกยีวโยงกนัรายการอืนทีเกิดขึนในรอบ 6 เดือนทีผา่นมา อนัไดแ้ก่ ธุรกรรมการเขา้ซือหุน้สามญัของ 

GW จาก VGI และการเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชย ์(License to Manage and Operate Merchandising 

Space Agreement) กับ VGI (ซึงไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวเดียวกนันี ดงัมีรายละเอียด

ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) ซึงมีขนาดรายการ

รวมเท่ากบัร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสินทรพัยที์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ดงันนั เมือรวมขนาดรายการของธุรกรรม

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ POV กบัรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ ในรอบ 6 เดือนทีผ่านมา จะมี

ขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 2,545.64 ซึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ ดงันัน 

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ให้แก่ POV จึงถือเป็นรายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกนัซึง

บริษทัฯ จะตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเกียวกบัธุรกรรมดงักล่าวตามประกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกนั และไดร้ับอนุมติัจากที
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ประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่ตาํกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตงัทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระ (IFA) เพือแสดงความเห็นเกียวกับรายการดงักล่าวและจัดส่งความเห็นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการนี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตงัทีปรึกษาทางการเงินจากบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ 

จาํกดั เพือทาํหนา้ทีเป็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระสาํหรับการเขา้ทาํธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ใหแ้ก่ POV 

4. วตัถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพมิทุน แผนการใช้เงิน และรายละเอยีดโครงการ 

4.1 วตัถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพมิทุน 

บริษทัฯ มีวตัถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน  

เพือใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ และธุรกิจบริหารจดัการพืนทีสาํหรับให้เช่าพืนที

เชิงพาณิชย ์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงการก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุงพืนทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ภายใตส้ัญญาให้สิทธิในการบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส กบั VGI ซึงรวมถึงพืนทีท ี

บริษทัฯ และ/หรือ GW ไดรั้บสิทธิในการบริหารจดัการในปัจจุบนั รวมถึงเพอืใชเ้ป็นแหลง่เงินทนุในการรองรับการ

ขยายกิจการ หรือการลงทุนเพิมเติมของบริษทัฯ ในอนาคต และเพอืเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษทัฯ 

4.2 แผนการใช้เงิน 

บริษทัฯ จะนาํเงินทีไดจ้ากการเพิมทุนไปใชด้งัต่อไปนี 

(1) บริษทัฯ จะนาํเงินทีไดจ้ากการเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 110 ลา้นบาท ไปชาํระค่าหุ้นสําหรับการเขา้ซือหุ้น

สามญัทงัหมดของ GW ซึงมีสัญญาในการบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชยบ์างส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีที

เอสกบั VGI จาํนวน 5 สถานี ซึงไดแ้ก่ สถานีราชดาํริ สถานีอารีย ์สถานีราชเทวี สถานีสนามเป้า และ

สถานีพระโขนง นอกจากนี GW ยงัมีสญัญาเช่าพนืทีเพอืบริหารพนืทีขายสินคา้บริเวณท่าเทียบเรือ จาํนวน 

3 แห่ง ไดแ้ก่ ท่าเรือประตนูาํ ท่าเรือมหาวิทยาลยัรามคาํแหง และทา่เรืออโศก โดยรายละเอยีดของธุรกรรม

ดงักล่าวปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเกียวโยงกนัของ

บริษทัฯ 

(2) บริษทัฯ จะนาํเงินทีไดจ้ากการเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 1,120 ลา้นบาท ไปใชใ้นการลงทุนก่อสร้างร้านคา้

ของบริษทัฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใตแ้บรนด ์“เทอร์เทิล” (“ร้านเทอร์เทิล”) จาํนวนไม่เกิน 28 

สถานี โดยเป็นสถานีทีบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในการบริหารจดัการมาจาก VGI จาํนวน 23 สถานี และเป็น

สถานีที GW ได้รับสิทธิดงักล่าวมาจาก VGI จาํนวน 5 สถานี ทงันี บริษทัฯ จะเริมก่อสร้างตงัแต่เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป หรือภายใน 1 เดือนนบัจากไดรั้บเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญั

เพมิทุนจาก POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพืนทีเชิง

พาณิชยก์บั VGI มีผลใชบ้งัคบั โดยจะทยอยก่อสร้างเดือนละ 2 สถานี ซึงจะใชร้ะยะเวลาก่อสร้างประมาณ 

3 เดือนต่อ 2 สถานี และคาดว่าจะแลว้เสร็จทงัหมดภายในเดือนธนัวาคมของปี 2566  
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(3) บริษทัฯ จะนาํเงินทไีดจ้ากการเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 600 ลา้นบาท ไปใชส้าํหรับการสต็อกสินคา้เพือขาย

ในร้านเทอร์เทิลซึงตงัอยูบ่นสถานีรถไฟฟ้าจาํนวนไม่เกิน 28 สถานี ดงักลา่วขา้งตน้ ภายในวงเงินดงักล่าว

จะสามารถใชใ้นการหมุนเวยีนสตอ็กสินคา้ไดป้ระมาณ 3 เดือน 

(4) บริษทัฯ จะนาํเงินทไีดจ้ากการเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 200 ลา้นบาท ไปใชใ้นการปรับปรุงร้านคา้ให้เช่าทีมีอยู่

เดิม รวมทงัการก่อสร้างใหม่ตามความเหมาะสม ในพืนทีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตส้ัญญา

ให้สิทธิในการบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส กบั VGI ซึงรวมถึงพืนทีทีบริษทัฯ 

และ/หรือ GW ไดรั้บสิทธิในการบริหารจดัการในปัจจุบนั โดยจะทยอยปรับปรุงและก่อสร้างซึงคาดว่าจะ

แลว้เสร็จทงัหมดภายในปี 2566 

(5) บริษทัฯ จะนาํเงินทีไดจ้ากการเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 800 ลา้นบาท ไปใชใ้นการลงทุนในธุรกิจคา้ปลีก 

และ/หรือ ธุรกิจทีสนับสนุนธุรกิจคา้ปลีก โดยปัจจุบนั บริษทัฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปไดใ้น

การลงทุน รวมถึงขอ้ดีและขอ้เสีย ผลประโยชน์ และความร่วมมือทีบริษทัฯ จะไดรั้บ ซึงเมือบริษทัฯ ได้

เงินจากการเพิมทุนในครังนีแลว้ บริษทัฯ จะดาํเนินการเจรจาในรายละเอียดการลงทุนดงักล่าวต่อไป ซึง

คาดวา่น่าจะไดข้อ้สรุปภายในไตรมาสที 1 ของปี 2566 

(6) บริษทัฯ จะนาํเงินทไีดจ้ากการเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 200 ลา้นบาท ไปใชล้งทุนในการก่อสร้างคลงัสินคา้ 

รวมทงัระบบการบริหารสินคา้ เพือบริหารสตอ็กสินคา้ของตวัเอง โดยคาดว่าจะมีพืนทีก่อสร้างประมาณ 

2,500 ถึง 3,000 ตารางเมตร โดยบริษทัฯ มีแผนว่า เมือร้านเทอร์เทิลเปิดให้บริการแลว้ประมาณ 20 สาขา 

บริษทัฯ จะเริมโครงการดงักล่าว โดยคาดว่าจะเริมประมาณไตรมาสท ี3 ของปี 2566 

(7) บริษทัฯ จะใชเ้งินส่วนทีเหลือทีไดจ้ากการเพิมทุน จาํนวนประมาณ 1,209.20 ลา้นบาท เพือเป็นเงินทุน

หมุนเวยีนและเพอืลงทุนสาํหรับโครงการในอนาคต 

4.3  รายละเอยีดโครงการ 

เพือเป็นการเพิมศกัยภาพของบริษทัฯ และการขยายธุรกิจภายใตร้้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ และธุรกิจให้เช่าพืนที

เชิงพาณิชย ์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษทัฯ จึงมีความประสงคท์ีจะเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซือหุ้นของ GW และ

ลงทุนในการบริหารพืนทีเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าทีบริษัทฯ และ GW ได้รับสิทธิมาจาก VGI ด ังมี

รายละเอียดปรากฏในขอ้ 4.1 ขา้งตน้ การลงทุนดงักล่าวมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิมให้แก่บริษทัฯ นอกจากนี การ

ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผูล้งทุนในครังนี จะทาํใหบ้ริษทัฯ ไดม้าซึงพนัธมิตรทางธุรกิจทมีีความ

เชียวชาญในการบริหารจัดการพืนทีเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และส่งผลให้การดาํเนินงานของ 

บริษทัฯ มีประสิทธิภาพมากยงิขึน 
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ทงันี รายละเอียดเกียวกบัการลงทนุเขา้ซือหุ้นสามญัทงัหมดของ GW และการเขา้ทาํสัญญาใหสิ้ทธิบริหารจดัการ

พืนทีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกบั VGI ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซึง

สินทรัพยแ์ละรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ 

4.4 ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึนในกรณีทีไม่สามารถดําเนินการโครงการได้สําเร็จและความเสียงจากการดําเนินการ

โครงการ 

หากบริษทัฯ ไม่สามารถดาํเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิมทุนตามธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญั

เพิมทุนในครังนี หรือไม่ไดรั้บชาํระค่าหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าว บริษทัฯ อาจไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินทุนที

เพียงพอสาํหรับการเขา้ซือหุน้สามญัทงัหมดของ GW และการลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ และธุรกิจ

การบริหารจดัการพนืที บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดงัมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 4.1 ขา้งตน้ ได ้

5. ข้อมูลทีเกยีวกบัผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการเพมิทุนหรือจัดสรรหุ้นเพมิทุนให้บุคคลในวงจํากดั  

5.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

(1) กรณกีารเสนอขายหุ้นสามัญเพมิทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP  

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขายทงัหมด X 100 

 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  

= 3.66  – 3.40 X 100 

 3.66  

= ร้อยละ 7.10  

(2) กรณกีารเสนอขายหุ้นสามัญเพมิทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขายทงัหมด X 100 

 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  

= 3.66  – 3.52 X 100 

 3.66  

= ร้อยละ 3.83  
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5.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

(1) กรณกีารเสนอขายหุ้นสามัญเพมิทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

(1.1) ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซือหุ้นสามัญเพมิทุนภายใต้ธุรกรรม

การออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ 

=           จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครงันี  

 จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครังนี 

=             984, 000,000 + 240,000,000   

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

= ร้อยละ 77.00  

  

(1.2)  ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดมิรายใดใช้สิทธิจองซือหุ้นสามัญเพมิทุนภายใต้ธุรกรรมการ

ออกและเสนอขายหุ้น RO 

=           จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครงันี  

 จาํนวนหุ้น paid-up + จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครังนี 

=                 984,000,000   

             365,549,286 + 984,000,000  

= ร้อยละ 72.91 

(2) กรณกีารเสนอขายหุ้นสามัญเพมิทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หากผูถ้ือ

หุ้นเดิมทุกรายจองซือหุน้สามญัเพิมทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุ้นเดิม 
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5.3 การลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) 

(1) กรณกีารเสนอขายหุ้นสามัญเพมิทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

(1.1)  ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซือหุ้นสามัญเพมิทุนภายใต้ธุรกรรม

การออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ 

=        Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลงัเสนอขาย* 

 Earnings per share ก่อนเสนอขาย 

=              0.11796 – 0.02713   

  0.11796 

= ร้อยละ 77.00 

(1.2)  ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดมิรายใดใช้สิทธิจองซือหุ้นสามัญเพมิทุนภายใต้ธุรกรรมการ

ออกและเสนอขายหุ้น RO 

=        Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลงัเสนอขาย* 

 Earnings per share ก่อนเสนอขาย 

=              0.11796 – 0.03195   

  0.11796 

= ร้อยละ 72.91 

(*หมายเหตุ EPS ก่อนเสนอขายและหลงัเสนอขาย คาํนวณจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ ทีผ่าน

การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 

(2) กรณกีารเสนอขายหุ้นสามัญเพมิทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในครังนีจะไม่มีผลกระทบดา้นการลดลงของส่วนแบ่งกาํไรต่อหุ้นต่อผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ 

เนืองจากเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษทัฯ  

5.4 ความคุ้มค่าทีผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกบัผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น 

เมือเปรียบเทียบประโยชน์ทีผูถื้อหุ้นจะไดรั้บจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุน กบัผลกระทบ

ต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นในกรณีของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
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บริษทัฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าวจะใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคา

หุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ือหุน้ เนืองจากบริษทัฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสาํหรับการลงทุนในธุรกิจการบริหารจดัการพืนที

เชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทีบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิมาจาก VGI และท ีGW ไดร้ับสิทธิจาก VGI ในปัจจุบนั รวมถึง

การลงทุนก่อสร้างบนพืนทีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดงักล่าว และการลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ นอกจากนี การ

ออกหุน้สามญัเพิมทุนให้แก่ผูล้งทุน จะทาํให้บริษทัฯ ไดม้าซึงพนัธมิตรทางธุรกิจทีมีความแขง็แกร่ง และมีประสบการณ์ใน

การบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึงเป็นการเพิมศกัยภาพของบริษทัฯ ในการประกอบธุรกิจ

ดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อกีทงัช่วยสร้างโอกาสในการเพิมมูลค่าทางธุรกิจใหแ้ก่บริษทัฯ ดว้ย 

6. มูลค่ารวมของสิงตอบแทนของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

6.1 มูลค่ารวมของสิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิงตอบแทนสําหรับการออกและเสนอขายหุน้ PP จาํนวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น ในราคาเสนอ

ขายหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทงัสิน 4,039,200,000 บาท 

6.2 การชําระเงินและเงือนไขของการชําระเงิน 

ผูล้งทุนทงั 3 ราย จะทาํการชาํระค่าตอบแทนทงัหมด เป็นเงินสดให้แก่บริษทัฯ ภายหลงัจากทีประชุมวิสามญั 

ผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ทาํธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผูล้งทุน 

และอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าว และเงือนไข

บงัคบัก่อนทงัหมดตามทีระบุในสัญญาจองซือหุ้น และ/หรือขอ้ตกลงกบัผูล้งทุนแต่ละราย สําเร็จครบถว้นหรือไดรั้บการ

ผอ่นผนัจากคู่สญัญาฝ่ายทีเกียวขอ้งแลว้  

7. บุคคลทีเกยีวโยงและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 

POV เป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกนั เนืองจาก POV จะเขา้เป็น 

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยจะถือหุ้นบริษทัฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ภายหลงัจากทีบริษทัฯ ไดท้าํการเสนอขาย

หุ้นสามญัเพมิทุนในครังนีเสร็จสิน   

8. กรรมการทมีีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลทีเกยีวโยงกนัซึงไม่ได้เข้าร่วมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน 

เนืองจากบริษทัฯ ไม่มีกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียและ/หรือเป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัในการทาํธุรกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุนในครังนี ดงันนั กรรมการของบริษทัฯ ทุกรายจึงมีสิทธิเขา้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เกียวกบัธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนในครังนี 
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9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ความเหมาะสมของราคาในเรืองการขายหุน้สามญัเพมิทุน   

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่า ราคาหุ้นสามญัเพิมทุนทีเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอ

ขายหุ้น PP มีความเหมาะสมแลว้ เนืองจากเป็นราคาทีไม่ตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึงเท่ากบั 3.66 บาท  

(ดงัมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 3.6) และสูงกว่ามูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ของบริษทัฯ ซึงตามงบการเงินรวมล่าสุดของ

บริษทัฯ ทผีา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เท่ากบั 0.92 บาท 

นอกจากนี ราคาหุ้นสามญัเพิมทุนทีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO  

มีความเหมาะสมแลว้ เนืองจากเป็นราคาเดียวกบัราคาหุ้นสามญัเพิมทุนทีเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรม

การออกและเสนอขายหุ้น PP ซึงเป็นการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบ

เสียเปรียบต่อผูถื้อหุน้รายใด 

ทีมาของการกาํหนดราคาเสนอขาย 

ราคาเสนอขายเป็นราคาทีไดจ้ากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษทัฯ และผูล้งทุน เพือรักษาผลประโยชน์ของแต่ละ

ฝ่ายโดยอา้งอิงจากเกณฑก์ารกาํหนดราคาในขอ้ 3.5 โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิมทุนให้แก่ผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรม

การออกและเสนอขายหุน้ PP ไม่เป็นราคาตาํตามประกาศเรืองการอนุญาตเสนอขายหุน้ PP และเป็นราคาใกล้เคียง

กบัราคาตลาด และราคาเสนอขายหุ้นเพิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO  

ไม่ก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูถื้อหุน้รายใด 

เหตุผลและความจาํเป็นของการเพิมทุนจดทะเบียน  

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุน เนืองจาก ในการขยาย

ธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ จาํเป็นจะตอ้งใชพื้นทีทีมีศกัยภาพ สามารถเขา้ถึงและนาํเสนอสินคา้ต่อผูบ้ริโภคได้

เป็นจาํนวนมาก อีกทงับริษทัฯ ตอ้งการความมนัคง โอกาสในการเติบโต และเงินทุนในการขยายธุรกิจดงักล่าว  

ในการนี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนภายใตธุ้รกรรม PP จะทาํให้บริษทัฯ ไดม้าซึงพนัธมิตรทางธุรกิจ

ทีมีความแข็งแกร่ง โดยสามารถทาํให้บริษทัฯ ได้มาซึงสิทธิในการบริหารจัดการพืนทีเชิงพาณิชย์บนสถานี

รถไฟฟ้าบีทีเอสที VGI ไดร้ับสัมปทานมาจาก BTSC ครอบคลุมมากทีสุดถึงจาํนวน 31 สถานี เพือใชเ้ป็นพืนที

ประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ นอกจากนี บริษทัฯ ยงัมีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอืนในการต่อ

ระยะเวลาของสิทธิดงักล่าวและไดรั้บสิทธิบริหารจดัการพืนทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิมเติมจาก VGI หาก VGI 

ไดรั้บสิทธิจาก BTSC หรือบริษทัในเครือ ในอนาคตอีกดว้ย (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมตามสิงทีส่งมาด้วย 1 

สารสนเทศรายการไดม้าซึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) ซึงทาํใหก้ารขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิล
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ของบริษทัฯ มีความมนัคงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพิมทางธุรกิจให้แก่ 

บริษทัฯ 

นอกจากนี บริษทัฯ ตอ้งการแหล่งเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจร้านเทอร์เทิลของ

บริษทัฯ และการบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชยโ์ดยการให้เช่าพืนทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดงัมีรายละเอียดใน

ขอ้ 4. ดงันนั การออกหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ทงัภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และภายใต้

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะทาํให้บริษทัฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับโครงการดงักล่าว และทาํ

ให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ และให้เช่าพืนทีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และหากบริษทัฯ ใช้เงินกู้ทงัจาํนวนในการลงทุนดงักล่าวจะกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

เนืองจากจะมีภาระดอกเบยีจ่ายเพิมขึน 

ความสมเหตุสมผลของการเพิมทุน  

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าการเพิมทุนจดทะเบียนในครังนีมีความเหมาะสม เนืองจากเป็นการช่วยเพิมสภาพคล่อง

ของบริษทัฯ และลดภาระของบริษทัฯ ในการจดัหากระแสเงินสดเพือใชใ้นการลงทุนก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุง

พนืทีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับสต็อกสินคา้ของร้านเทอร์เทิล รวมถึงใชใ้น

การซือหุ้นทงัหมดของ GW และการลงทุนอนื ๆ ดงัมีรายละเอยีดในขอ้ 4. ซึงถา้หากบริษทัฯ ใชเ้งินกูย้มืจากสถาบนั

การเงินสําหรับการลงทุนและชาํระค่าหุ้นดงักล่าวทงัหมด จะส่งผลให้อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อทุน 

(Interest D/E Ratio) ของบริษทัฯ สูงขึนจาก 0.29 เท่า เป็น 3.53 เท่า นอกจากนี บริษทัฯ ยงัไดผู้ล้งทนุมาเป็นพนัธมิตร

ทางธุรกิจของบริษทัฯ อีกดว้ย ซึงจะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ให้มีความมนัคงและแข็งแกร่ง

ต่อไปในอนาคต 

ผลกระทบต่อบริษทัฯ ในดา้นฐานะทางการเงินจากการเพิมทุนและการดาํเนินการตามแผนการใชเ้งิน 

การเพิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะส่งผลกระทบดา้นการลดลงของส่วนแบ่งกาํไรต่อหุ้น 

(Earnings per Share Dilution) เท่ากบัร้อยละ 77.00 ในกรณีทผีูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซือหุ้นสามญัเพิม

ทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO ครบตามสิทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณีทีไม่มีผูถื้อหุน้เดิมรายใด

ใชสิ้ทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO อยา่งไรก็ดี หากบริษทัฯ สามารถออก

และเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนในครังนี บริษทัฯ จะไดร้ับเงินทงัสิน 4,039,200,000 บาท  

ความสมเหตุสมผลเมือเปรียบเทยีบกบัการตกลงเขา้ทาํรายการกบับุคคลภายนอกทีเป็นอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ POV ซึงเป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้มากกว่าการตกลงเขา้ทาํรายการดงักล่าวกบับุคคลภายนอกซึงเป็นบคุคลอสิระ เนืองจากการที 

POV ซึงเป็นบริษทัย่อยของ VGI จองซือหุน้เพิมทุนและเขา้มาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ ทาํใหบ้ริษทัฯ 

ไดม้าซึงสิทธิในการบริหารจดัการพืนทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก VGI (ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมา

ดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) ทาํให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์
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เทิลของบริษทัฯ และการบริหารจดัการพนืทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริษทัฯ มีความแน่นอนและมีโอกาสใน

การเติบโต ซึงเมือพจิารณาแลว้เห็นว่าการที POV ซึงเป็นบริษทัย่อยของ VGI เขา้มาเป็นผูถ้ือหุน้และพนัธมิตรของ

บริษทัฯ จะช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการบริหารจดัการธุรกิจการบริหารจดัการพนืทีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบี

ทีเอส และธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี ราคาเสนอขายหุน้เพิมทุนให้แก่ผูล้งทุน ไม่เป็นราคาตาํตามประกาศเรืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP 

และเป็นราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด จึงเป็นราคาทีมีความสมเหตุสมผล และเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัททีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทั มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั 

 



49 

 

สิงทีส่งมาด้วย 3 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพมิทุน 

บริษัท เนชัน อนิเตอร์เนชันแนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

วนัที 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 

บริษทั เนชนั อนิเตอร์เนชนัแนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติทีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ครังที 2/2565 เมือวนัที 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. เกียวกบัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และจดัสรรหุ้น

เพมิทุน ดงัต่อไปนี 

1. การเพมิทุน 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหน้าํเสนอต่อทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ครังท ี1/2565 เพือ

พิจารณาอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 365,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 1,589,549,  บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน ,224,000,  หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

โดยเป็นการเพมิทุนในลกัษณะ ดงันี 

การเพมิทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าทีตราไว้ (บาทต่อหุ้น) รวม (บาท) 

   แบบกาํหนดวตัถุประสงค์

ในการใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 1,224,000,000 1.00 1,224,000,000 

   แบบมอบอาํนาจทวัไป 

(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพมิทุน (แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน) 

2.1 รายละเอยีดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น (หุ้น) อตัราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซือ และ

ชําระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บริษทั พอยท ์ออฟ 

วิว (พีโอวี) มีเดีย 

กรุ๊ป จาํกดั (“POV”) 

953,500,000 - 3.30 

 

 

 

 

หลงัจากไดรั้บอนุญาต

จากสํานกังานกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(“สํานักงาน 

ก.ล.ต.”) โดยคาดว่าจะ

ดาํเนินการแลว้เสร็จใน 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

โปรดพิจารณา

หมายเหตุ

ดา้นล่าง  
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จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น (หุ้น) อตัราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซือ และ

ชําระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บริษทั เวิร์ค เอก็ซ ์

จาํกดั 

15,350,000 - 3.30 หลงัจากไดรั้บอนุญาต

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

โดยคาดว่าจะดาํเนินการ

แลว้เสร็จในเดือน

มิถุนายน พ.ศ.  2565 

โปรดพิจารณา

หมายเหตุ

ดา้นล่าง 

Sliver Reward 

Holdings Limited 

15,150,000 - 3.30 หลงัจากไดรั้บอนุญาต

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

โดยคาดว่าจะดาํเนินการ

แลว้เสร็จในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2565 

โปรดพิจารณา

หมายเหตุ

ดา้นล่าง 

ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ 

(Rights Offering) 

240,000,000 อตัราการ

จดัสรร  

.  หุน้

สามญัเดิม ต่อ 

1 หุน้สามญั

เพมิทุน 

3.30 วนัที 24 และระหว่าง

วนัท ี27 ถึงวนัที  

30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

โปรดพิจารณา

หมายเหตุ

ดา้นล่าง 

หมายเหตุ 

ทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 2/2565 เมือวนัที 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไดมี้มติเสนอใหท้ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น 

ครังที 1/2565 ของบริษัทฯ เพือพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ จาํนวนไม่เกิน 

1,224,000,000 หุน้ ตามรายละเอยีดดงันี 

1) ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 

บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ให้แก่ POV (ซึงเป็นบริษทัยอ่ย

ทบีริษทั วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) (“VGI”) ถือหุน้อยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทงัหมด) บริษทั เวร์ิค 

เอก็ซ์ จาํกดั และ Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.30 บาท 

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

ทงันี ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP เป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

ทีผูถื้อหุ้นมีมติกาํหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาตาํตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที

ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั (“ประกาศเรืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เนืองจากราคาเสนอขายทีหุ้นละ 
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3.30 บาท เป็นราคาทีไม่ตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลียถ่วงนําหนัก

ของหุ้นของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ยอ้นหลงั 10 วนัทาํการ

ติดต่อกนัก่อนวนัทีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อทีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครังที 1/2565 เพือขออนุมติั

ให้บริษทัฯ เสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าว คือระหว่างวนัที 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 

2565 ซึงเท่ากับ 3.66 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART) ดงันัน ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ครังนี 

บริษทัฯ จะตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเกียวกบัการเขา้ทาํธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนต่อตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ตามประกาศเรืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และไดรั้บมติอนุมตัิจากทีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย

คะแนนเสียงไม่ตาํกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน รวมทงัจะตอ้งไดรั้บการอนุญาต

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย 

นอกจากนี อนึง การจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ของผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขาย

หุน้ PP อยูภ่ายใตเ้งือนไขทกีาํหนดในสัญญาจองซือหุน้และขอ้ตกลงแต่ละฉบบัทีบริษทัฯ จะเขา้ทาํกบัผูล้งทุน

แต่ละราย ซึงรวมถึงในกรณีทีหากการเขา้ซือหุน้สามญัทงัหมดในบริษทั กรุ๊ปเวร์ิค จาํกดั (“GW”) ของบริษทัฯ 

(ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเกียวโยงกนั

ของบริษทัฯ) ไม่เป็นผลสาํเร็จ บริษทัฯ จะไม่ออกหุน้สามญัเพิมทุนให้แก่ บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จาํกดั และ Sliver 

Reward Holdings Limited ซึงเป็นผูข้ายหุ้นใน GW นอกจากนี ความสําเร็จของการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิมทุนให้แก่ POV และการไดรั้บชาํระค่าหุ้นดงักล่าวจาก POV ซึงคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2565 ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP นนั เป็นเงือนไขบงัคบัก่อนของธุรกรรมการ

เขา้ซือหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทาํสัญญาให้สิทธิฯ โดยบริษทัฯ จะกาํหนดวนัจองซือและชาํระค่าหุ้น

สามญัเพิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ทีแน่นอน ภายหลงัไดท้ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

ไดอ้นุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ POV และธุรกรรมการเขา้ทาํสัญญาให้

สิทธิฯ 

อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผูล้งทุนดงักล่าวมีราคาตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคา

ตลาด โดยกาํหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นบริษทัฯ ทีมีการซือขายในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการ แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัแรกทีมีการเสนอขาย

หุ้นต่อผูล้งทุน ของหุ้นของบริษทัฯ ก่อนวนัทีตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะสังรับหุ้นสามัญเพิมทุนดงักล่าวเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ผูล้งทุนจะไม่สามารถนาํหุ้นสามญัเพิมทุนทีออกใหม่ดงักล่าวออกขายไดภ้ายในกาํหนด

ระยะเวลา 1 ปีนบัตงัแต่วนัทหุ้ีนดงักล่าวเริมทาํการซือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากวนัที

หุ้นสามญัเพมิทุนดงักล่าวทาํการซือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนสามารถ

ทยอยขายหุ้นทีถูกสังห้ามขายได้ในจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นทงัหมดทีถูกสังห้ามขาย ทงันี ตาม

ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือง หลกัเกณฑ ์เงือนไข และวธีิการพิจารณาคาํขอใหรั้บหุน้สามญั

หรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพมิทนุเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) 
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อนึง เนืองจากหนึงในผูล้งทุน อนัไดแ้ก่ POV ซึงเป็นบริษทัย่อยของ VGI ที VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 

100 ของจาํนวนหุ้นทงัหมด จะเขา้เป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยจะถือหุ้นบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 

70.651 ของจาํนวนทีออกและจาํหน่ายได้แลว้ทงัหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากทีบริษทัฯ ไดท้าํการเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิน ดงันนั POV จึงเป็นบุคคลทีเกียวโยงกนั

ของบริษทัฯ และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV จึงเขา้ข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกนั ตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทั

จดทะเบยีนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทงัทีไดมี้การแกไ้ขเพิมเติม) (“ประกาศเรืองรายการทีเกยีว

โยงกนั”) โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 2 สารสนเทศเกียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนและ

รายการทีเกยีวโยงกนัของบริษทัฯ  

ในการนี ภายหลงัการเพิมทุนจดทะเบียนในคราวนี ผูล้งทุนจะเขา้ถือหุ้นของบริษทัฯ รวมกนัเป็นสัดส่วนไม่

เกินร้อยละ 72.912 ของจาํนวนหุ้นทีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดภายหลงัการเพิมทุน และเนืองจาก POV 

จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจาํนวนหุ้นทีออกและจาํหน่ายแลว้ทงัหมด

ของบริษทัฯ ภายหลงัธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ในครังนีเสร็จสิน ซึงจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่า

ร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ เป็นผลให้ POV มีหน้าทีต้องทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพย์

ทงัหมดของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. 12/2554 เรือง หลกัเกณฑ ์เงือนไข และ

วิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พือครอบงาํกิจการ (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ซึง

การทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพยจ์ะเกิดขึนภายหลงัจากทีบริษทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ 

ให้แก่ POV รวมทงัดาํเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ในส่วนของหุ้นสามญัเพิมทุนซึงออกและ

จดัสรรใหแ้ก่ POV แลว้ โดยบริษทัฯ คาดวา่ POV จะเริมการทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพยภ์ายในไตรมาสที 3 ของ

ปี 2565 ทงันี ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กาํหนดว่า ราคาเสนอซือหลกัทรัพยจ์ะตอ้งไม่ตาํกว่าราคาสูงสุดทีผูท้าํ

คาํเสนอซือและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้าํคาํเสนอซือ รวมทงับุคคลทีกระทาํการร่วมกนักบับุคคลขา้งตน้ ได้

หุ้นของบริษทัฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วนัก่อนวนัทียนืคาํเสนอซือ กล่าวคือ ราคาเสนอซือหลกัทรัพยจ์ะไม่

ตาํกวา่ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนทีออกให้แก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในครงันี 

                                                             
1  POV จะถือหุน้ของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจาํนวนหุ้นทีออกและจาํหน่ายได้แลว้ทงัหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากทีบริษทัฯ 

ไดท้าํการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO ของบริษทัฯ 

เสร็จสมบูรณ์ภายใตส้มมติฐานว่าผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO เตม็ทงัจาํนวน 

2  สดัส่วนดงักล่าวคาํนวณภายใตส้มมติฐานว่าไม่มีผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็ม

จาํนวน POV บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จาํกดั และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุน้บริษทัฯ ในสดัส่วนร้อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97 

และร้อยละ 0.95 ตามลาํดบั รวมกนัเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนในธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุ้น RO และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP เสร็จสิน 
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2) ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุน จาํนวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ ให้แก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 1.5232 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิมทุนใหม่ โดยเศษของหุน้ให้ปัดทิง 

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO”) 

อนึง ในกรณีทีมีหุ้นสามญัเพิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใตธุ้รกรรม

การออกและเสนอขายหุน้ RO ในรอบแรกแลว้ บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนส่วนทีเหลือให้แก่ผูถื้อหุ้น

ซึงแสดงความจาํนงขอจองซือเกินสัดส่วน โดยบริษทัฯ จะจดัสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด 

หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนืองจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดประสงค์ทีจะจองซือหุ้น

ดงักล่าวอีกต่อไป และในกรณีทมีีหุน้สามญัเพมิทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 

บริษทัฯ จะเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพือตดัหุน้สามญัเพิม

ทนุทีเหลือจากการเสนอขายดงักล่าวต่อไป  

ในการนี บริษทัฯ ไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Record Date) ในวนัท ี20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวนัจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนทเีสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม

ในระหวา่งวนัท ี24 และ 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทงันี สิทธิดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อ

หุน้ของบริษทัฯ ก่อน นอกจากนี ในกรณีทีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP ใหแ้ก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณ์

ตามทีกําหนดในสัญญาจองซือหุ้นทีเกียวข้อง (ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย  สารสนเทศ

เกียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) บริษทัฯ จะยกเลิกการออกและ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ทงันี ผูล้งทุนในธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุ้น PP จะไม่มีสิทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ทีออกภายใตธุ้รกรรมการออกและ

เสนอขายหุน้ RO ในครังนี 

นอกจากนี ทปีระชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ประธานเจ้าหนา้ทบีริหาร และ/หรือประธานเจา้หน้าทีสาย

งานการเงิน บุคคลทีประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าทีสายงานการเงินมอบหมาย มีอาํนาจในการ

พิจารณาและกาํหนดรายละเอียดอืนใดทีจาํเป็นและเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ  

ซึงรวมไปถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง  

1) การกาํหนด หรือแกไ้ขเงือนไข และรายละเอียดใด ๆ ทเีกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนของ

บริษทัฯ ซึงรวมถึง (ก) การจะไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ 

RO ในกรณีทีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ใหแ้ก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณ์ตามทีกาํหนดในสัญญาจองซือ

หุ้นทีเกียวขอ้ง และ (ข) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุน การกาํหนดวนัเสนอขาย ระยะเวลาการจองซือ และการ

ชาํระค่าหุน้  

2) เจรจา ตกลง เขา้ทาํและลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารใด ๆ ทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย

หุน้สามญัเพมิทุนของบริษทัฯ ดงักล่าว รวมถึงการแกไ้ขสัญญาและเอกสารดงักล่าว  

3) ลงนามในแบบคาํขออนุญาต การขอผ่อนผนัต่าง ๆ หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการ

ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อ และการยืนคาํขออนุญาตหรือขอ
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ผอ่นผนั การจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ รวมถึงเอกสารอนืใดต่อเจา้หนา้ทหีรือตวัแทน ของหน่วยงาน

ใด ๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย ์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ  

4) ดาํเนินการใด ๆ ทีจาํเป็นและเกียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่าวตาม

สมควร 

ในการนี ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO มีรายละเอยีดปรากฏตาม

สิงทีส่งมาดว้ย 2 สารสนเทศเกียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัทีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกดัและรายการทีเกียวโยงกัน

ของบริษทัฯ 

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีทีมีเศษของหุ้น  

ในกรณีทมีีเศษหุ้นสามญัเพิมทุนทีเกิดจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้แต่ละรายตามสัดส่วนภายใตธุ้รกรรมการออก

และเสนอขายหุน้ RO ใหปั้ดเศษของหุ้นดงักล่าวทิง 

2.3 ข้อมูลผู้จองซือหุ้นสามัญเพมิทุน 

ขอ้มูลของผูจ้องซือหุ้นสามญัเพิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ  

มีรายละเอียดปรากฏตามขอ้ 2. และขอ้ 3.1 ของสิงทีส่งมาดว้ย 2 สารสนเทศเกียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม

ทุนและรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ 

3. กาํหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมัติการเพมิทุนและจัดสรรหุ้นเพมิทุน 

กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 ของบริษทัฯ ในวนัที 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.  

ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครังท ี1/2565 ของบริษทัฯ (Record Date) ในวนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2565 

4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพมิทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเกยีวข้อง และเงือนไข การขออนุญาต  

4.1 บริษทัฯ จะจดทะเบียนการเพมิทุนและจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้สาํหรับธุรกรรมการออกและเสนอขาย

หุน้ PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

ตามทีกาํหนดในประกาศเรืองการอนุญาตเสนอขายหุน้ PP สาํหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP  

4.3 บริษทัฯ จะขออนุมตัิต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้รับหุ้นสามญัเพิมทุนสาํหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเขา้ทาํรายการซือ

ขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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5. วตัถุประสงค์ของการเพมิทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทเีพมิ 

บริษทัฯ มีวตัถุประสงคใ์นการออกหุน้สามญัเพิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP และธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุ้น RO เพอืใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจร้านคา้ของบริษทัฯ ภายใตแ้บรนด ์“เทอร์เทิล” และธุรกิจ

บริหารจดัการพนืทีสําหรับให้เช่าพืนทีเชิงพาณิชย ์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงการก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุง

พืนทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตส้ัญญาใหสิ้ทธิในการบริหารจดัการพืนทีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

กบั VGI รวมถึงเพือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในการรองรับการขยายกิจการ หรือการลงทุนเพิมเติมของบริษทัฯ ในอนาคต 

และเพือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯดงัมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 4. ของสิงทีส่งมาด้วย 2 

สารสนเทศเกียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ 

6. ประโยชน์ทีบริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพมิทุน/จัดสรรหุ้นเพมิทุน 

การเพิมทุนจดทะเบียนในครังนีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น เนืองจากบริษทัฯ ตอ้งการแหล่งเงินทุน

สําหรับชาํระค่าตอบแทนของธุรกรรมการเขา้ซือหุ้น GW และเพือใชใ้นการลงทุนก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุง

พืนทเีชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับสตอ็กสินคา้ของร้านเทอร์เทิล รวมถึงเป็น

การรองรับการขยายธุรกิจ และโครงการในอนาคตของบริษทัฯ ดงัมีรายละเอียดในขอ้ 4. ของสิงทีส่งมาด้วย 2 

(สารสนเทศเกียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) โดยการเพมิทุนจดทะเบียน

จะทาํให้บริษทัฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับโครงการดงักล่าว และทาํให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของ

บริษทัฯ และการให้เช่าพืนทีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหากบริษทัฯ  

ใชเ้งินกูท้งัจาํนวนในการลงทุนดงักล่าวจะกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เนืองจากจะมีภาระดอกเบีย

จ่ายเพมิขึน 

นอกจากนี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะทาํให้บริษัทฯ 

ไดม้าซึงพนัธมิตรทางธุรกิจทีมีความแขง็แกร่ง โดยสามารถทาํให้บริษทัฯ ไดม้าซึงสิทธิในการบริหารจดัการพืนที

เชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที VGI ไดรั้บสัมปทานมาจากบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) (“BTSC”) ครอบคลุมมากทีสุดถึงจาํนวน 31 สถานี เพือใชเ้ป็นพืนทีประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของ

บริษทัฯ โดยพืนทีดงักล่าวเป็นพืนทีทีมีศกัยภาพ สามารถเขา้ถึงและนาํเสนอสินคา้ต่อผูบ้ริโภคไดเ้ป็นจาํนวนมาก 

นอกจากนี บริษทัฯ ยงัมีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอืนในการต่อระยะเวลาของสิทธิดงักล่าวและไดรั้บสิทธิ

บริหารจดัการพืนทีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิมเติมจาก VGI หาก VGI ไดรั้บสิทธิจาก BTSC หรือบริษทัใน

เครือ ในอนาคตอีกดว้ย (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมตามสิงทีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซึงสินทรัพย์

และรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ) ซึงทาํให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ มีความมนัคงและ

แน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพิมทางธุรกิจให้แก่บริษทัฯ 
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7. ประโยชน์ทีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพมิทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทัหลงัหักภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล เงินสาํรองตามกฎหมาย และเงินสาํรองอืน ๆ ทีจาํเป็นและเหมาะสม ทงันี อตัราการจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวอาจเปลียนแปลงขึนอยูก่บัความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุน้  

7.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล 

ผูจ้องซือหุ้นสามญัเพิมทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ เมือผูจ้องซือได้รับการ 

จดทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นในหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ แลว้ โดยมีชือปรากฏเป็นผูถ้ือหุ้นในทะเบียนผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ และบริษทัฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทงันี เป็นไปตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ  

ทเีกียวขอ้ง 

8. รายละเอยีดอืนใดทีจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพมิทุน 

โปรดพิจารณาขอ้มูลทีเกียวกบัผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการเพิมทุนหรือจดัสรรหุ้นเพิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออก

และเสนอขายหุน้ PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามขอ้ 5. ของสิงทีส่งมาดว้ย 2 

สารสนเทศเกียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนและรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณทีคีณะกรรมการบริษัทฯ มีมตใิห้เพมิทุน/จัดสรรหุ้นเพมิทุน 

ลาํดับ การดําเนินการ วนั / เดือน / ปี 

1. ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังท ี2/2565 วนัที 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 

2. วันกําหนดรายชือผู ้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม

วสิามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2565 (Record Date)  

วนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2565 

4. วนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2565 วนัที 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

5. จดทะเบียนมติเพิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวง

พาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีทปีระชุม 

ผูถื้อหุน้มีมติใหเ้พิมทุนจดทะเบียน 

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ PP 

7. เสนอขายหุน้สามญัเพมิทนุให้แก่บุคคลในวงจาํกดั หลงัไดร้ับอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีที

ประชุมผูถื้อหุ้นมีมตอินุมติั ทงันี 

ภายในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2565 

8. จดทะเบียนเพิมทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัจองซือและ

ชาํระค่าหุน้สามญัเพมิทุน 
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ลาํดับ การดําเนินการ วนั / เดือน / ปี 

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ RO 

9. วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิจองซือหุน้สามญั 

เพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

(Record Date) 

วนัที 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

10. วนัจองซือและชาํระค่าหุน้สามญัเพิมทุนตามสดัส่วน

การถือหุน้ (Rights Offering)  

วนัที 24 และระหว่างวนัที 27 ถึงวนัที 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  

11. จดทะเบียนเพิมทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัจองซือและ

ชาํระค่าหุน้สามญัเพมิทุน 

12. นาํหุ้นเพิมทุนของบริษทัฯ ทงัสําหรับธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขาย

หุน้ RO เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 

 

บริษทัฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นายวรพจน์ จรรยโ์กมล) 

ประธานเจา้หน้าทสีายงานการเงิน 

 




