
 
 
 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น  

คร้ังที่ 1/2565 
 
 
 
 
 

บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
วนัองัคารท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. 

โดยวิธีการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว 
 
 

 
 
 
 
 
 

เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดพจิารณาใช้วิธีการมอบฉันทะให้กรรมการอสิระ  

หรือเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 



 

ค ำบอกกล่ำวกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำบอกกล่ำวกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดู
เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ฉบบัน้ี จดัท ำขึ้นเพื่อแจง้ให้ท่ำนทรำบเก่ียวกบันโยบำยในกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ในฐำนะผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉนัทะ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทน
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่ำนตำมกฎหมำยในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม  

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ช่ือ-นำมสกุล สัญชำติ อำย ุวนัเดือน
ปีเกิด ภำพถ่ำย หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน (หรือหมำยเลขบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรือหมำยเลขหนงัสือเดินทำง) 
เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ อีเมล รำยละเอียดกำรถือหุ้น/หลกัทรัพย ์รำยละเอียดกำรมอบฉันทะ 
ข้อมูลกำรออกเสียงลงคะแนน ภำพและเสียงระหว่ำงกำรประชุม และข้อมูลเก่ียวกับกำรใช้งำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
หมำยเลขไอพี (IP Address) เป็นตน้ 

หมำยเหตุ ส ำหรับเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียน และ/หรือกำรมอบฉันทะท่ีท่ำนน ำส่งให้แก่บริษทัฯ ซ่ึงอำจ
ปรำกฏขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว เช่น เช้ือชำติ หมู่โลหิต ศำสนำ อนัเป็นขอ้มูลท่ีไม่จ ำเป็นส ำหรับกำรประชุมผูถื้อ
หุ้น บริษทัฯ ขอเรียนให้ทรำบว่ำบริษทัฯ ไม่มีเจตนำท่ีจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหวดงักล่ำว ดงันั้น ท่ำนจึง
สำมำรถขีดฆ่ำเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหวก่อนน ำส่งเอกสำรดงักล่ำวให้แก่บริษทัฯ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีท่ำน
ไม่ไดป้กปิดขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหวดงักล่ำว บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมี
ควำมอ่อนไหวของท่ำนบนเอกสำรท่ีไดรั้บ โดยไม่ถือว่ำบริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหวดงักล่ำว 

2. วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศยั (1) ฐำนประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมำย (2) ฐำนกำรเขำ้ท ำและปฏิบติัตำมสัญญำ (3) ฐำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือ (4) ฐำนทำงกฎหมำยอื่น ๆ ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย
ของบริษทัฯ ในฐำนะบริษทัจ ำกดัมหำชน และบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อกำรตรวจสอบ
ยืนยนัตวัตน กำรลงทะเบียน กำรนับองคป์ระชุม กำรนบัคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถื้อหุ้น กำรติดต่อและจดัส่งเอกสำร
ของบริษทัฯ ทั้งน้ี หำกท่ำนไม่ประสงคใ์ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ ำเป็นของท่ำนแก่บริษทัฯ เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินกำร
ตำมท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมกำรประชุมผูถื้อหุ้น หรือกำรด ำเนินกำร
อื่นใดให้แก่ท่ำนซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวในกำรด ำเนินกำร 

3. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ป็นระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมสมควรเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ของบริษทัฯ ในกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล อยำ่งไรก็ดี เพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย บริษทัฯ อำจ
มีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวน้ำนขึ้นตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 



 

4. บุคคลท่ีบริษัทฯ อำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

บริษทัฯ อำจเปิดเผยหรือถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลท่ีสำม ดงัต่อไปน้ี  

1) ผูใ้ห้บริกำรท่ีบริษัทฯ ว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อประโยชน์ในกำร
ลงทะเบียนเขำ้ร่วมกำรประชุมผูถื้อหุ้น กำรนบัองคป์ระชุมและคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถื้อหุ้น 

2) หน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนก ำกบัดูแล เพื่อปฏิบติัหน้ำท่ีตำมกฎหมำยของบริษทัฯ เช่น กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกำรน ำส่งรำยงำนกำรประชุมและบญัชี
รำยช่ือผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 

3) เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อเผยแพร่ภำพวีดีทศัน์จำกกำรประชุมผูถื้อหุ้นและรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น 

5. สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล (เฉพำะกรณีท่ีบริษทัฯ อำศยัควำมยินยอมของท่ำน) สิทธิในกำรเขำ้ถึงหรือขอส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล
เก่ียวกบัท่ำนท่ีบริษทัฯ ด ำเนินกำรอยู่ สิทธิในกำรให้โอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้ระงบัใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอแกไ้ข
ขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง สิทธิในกำรย่ืนค ำร้อง ทั้งน้ี ภำยใตห้ลกัเกณฑ์และวิธีกำรตำมท่ีกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด โดยบริษทัฯ อำจปฏิเสธค ำขอของท่ำนไดโ้ดยเหตุผลอนัสมควรและโดยชอบ 

6. ช่องทำงกำรติดต่อ 

หำกท่ำนมีค ำถำม ขอ้สงสัยหรือมีควำมประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิของท่ำนเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน โปรด
ติดต่อบริษทัฯ ตำมรำยละเอียดท่ีระบุดำ้นล่ำงน้ี 

ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทั 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 333 อำคำรเลำ้เป้งงว้น 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท ์02-091-5900 
อีเมล investor@nine.co.th 
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บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
Nation International Edutainment Public Company Limited 

วนัท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 

เรียน ท่ำนผูถื้อหุ้น 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)   

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

2. สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

3.  แบบรำยงำนกำรเพ่ิมทุน (F53-4) 

4. สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย ์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ตำมบญัชี 2 ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

5. รำยงำนควำมเห็นของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยแ์ละรำยกำรท่ี 
เก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรมอบฉันทะ กำรเข้ำร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และกำรออกเสียง
ลงคะแนนและวิธีกำรนบัคะแนนเสียง  

7. ขั้นตอนกำรใชร้ะบบประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect 

8. ขอ้มูลกรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบฉนัทะและนิยำมกรรมกำรอิสระ 

9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  

10. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี 4 กำรจดัประชุมผูถื้อหุ้น 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม พ.ศ. 2565 ไดมี้มติให้จดัประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ในวนัองัคำรท่ี 10 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่ำนั้น เพื่อพิจำรณำ
ระเบียบวำระกำรประชุมดงัต่อไปน้ี 
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เน่ืองจากเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในวาระท่ี 1 - 9 เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเร่ืองดังกล่าว
ในแต่ละวาระจึงถือเป็นเง่ือนไขซ่ึงกันและกัน โดยหากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่า
เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องในวาระอ่ืน ๆ อีก
ต่อไป  

วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้นสามัญในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จ ากัด ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึง

สินทรัพย์ โดยการเข้าซ้ือหุ้นจากบริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) เป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของ

บริษัทฯ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  เน่ืองจำกในยุคปัจจุบนั ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยส่ิงพิมพซ่ึ์งเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ไดรั้บ
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี (Technology Disruption)  
บริษทัฯ จึงเห็นถึงควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งขยำยธุรกิจของบริษทัฯ ไปยงัธุรกิจอื่นท่ีมีศกัยภำพและ
ให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่บริษทัฯ ในกำรน้ี บริษทัฯ ได้เร่ิมประกอบธุรกิจร้ำนค้ำของบริษทัฯ 
ภำยใตแ้บรนด์ “เทอร์เทิล” (“ร้านเทอร์เทิล”) ซ่ึงเป็นร้ำนขำยสินคำ้อุปโภคบริโภค รวมถึง
อำหำรและเคร่ืองด่ืมพร้อมรับประทำน โดยเปิดบริกำรสำขำแรกท่ีสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส 
เซนตห์ลุยส์เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดี บริษทัฯ จึงมีแผน
จะมุ่งเนน้กำรพฒันำธุรกิจคำ้ปลีกของบริษทัฯ ให้เติบโตและเขม้แขง็ต่อไป โดยบริษทัฯ มีแผน
จะลงทุนในบริษทั กรุ๊ปเวิร์ค จ ำกดั (“GW”) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเชิง
พำณิชยบ์ำงส่วนบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสจ ำนวน 5 สถำนีหลกั ไดแ้ก่ สถำนีรำชด ำริ สถำนี
อำรีย ์สถำนีรำชเทวี สถำนีสนำมเป้ำ และสถำนีพระโขนง และสถำนีเสริม ซ่ึงไดแ้ก่ สถำนีชิดลม 
สถำนีศำลำแดง สถำนีหมอชิต และสถำนีอุดมสุข ท่ีได้รับสิทธิในกำรบริหำรจดักำรพ้ืนท่ี
ดงักล่ำวจำก บริษทั วีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) (“VGI”) รวมถึงบริหำรพ้ืนท่ีขำยสินคำ้บริเวณท่ำ
เทียบเรือ จ ำนวน 3 แห่งหลกั ไดแ้ก่ ท่ำเรือประตูน ้ำ ท่ำเรือมหำวิทยำลยัรำมค ำแหง และท่ำเรือ
อโศก และพ้ืนท่ีบำงส่วนบริเวณท่ำเทียบเรือปลำยถนนวงัหลงั (พรำนนก) ท่ีมุ่งเน้นกำรใช้
พ้ืนท่ีดงักล่ำวเพ่ือน ำเสนอแบรนดข์องร้ำนคำ้ต่อผูบ้ริโภค และเป็นช่องทำงกำรซ้ือขำยสินคำ้ท่ี
เหมำะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีสัญจรผ่ำนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสและท่ำเรือ อนัมี
แนวโนม้เติบโตขึ้นในช่วงระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ โดยบริษทัฯ มีควำมประสงคท่ี์จะลงทุนใน GW 
โดยกำรเข้ำซ้ือหุ้นสำมัญทั้งหมดของ GW (ไม่เพียงแต่บำงส่วน) เป็นจ ำนวน 62,500 หุ้น  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน GW จำกผูถื้อหุ้น
เดิมของ GW ทั้งหมดจ ำนวน 3 รำย ไดแ้ก่ (1) VGI (2) บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ำกดั และ (3) Sliver 
Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มผู้ขาย”) ในรำคำซ้ือขำยจ ำนวน 110 ล้ำนบำท 

(“ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW”)  

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ก็ยงัมีแผนท่ีจะเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์น
สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) 
จ ำนวน 31 สถำนี (“สัญญาให้สิทธิฯ”) กบั VGI ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บสัมปทำนในกำรบริหำรจดักำร
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พ้ืนท่ีบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสดังกล่ำวจำกบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ำกัด 
(มหำชน) (“BTSC”) เพื่อรับสิทธิจำก VGI ในกำรบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนี
รถไฟฟ้ำบีทีเอส ส ำหรับประกอบธุรกิจบริหำรจดักำรร้ำนเทอร์เทิลของบริษทัฯ และส ำหรับ
บริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเพ่ือกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยแ์ก่ผูเ้ช่ำรำยอ่ืนในกำรประกอบกิจกำรร้ำน
ขำยสินคำ้หรือบริกำรประเภทต่ำง ๆ รวมถึงกำรก่อสร้ำงร้ำนคำ้ของบริษทัฯ บนสถำนีรถไฟฟ้ำ
บีทีเอสภำยใตสั้ญญำให้สิทธิฯ จ ำนวนไม่เกิน 28 สถำนี (โดยไม่รวม 3 สถำนีท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
สิทธิจำก VGI ในกำรบริหำรจัดกำรในปัจจุบัน) และกำรปรับปรุงร้ำนค้ำให้เช่ำท่ีมีอยู่เดิม 
รวมทั้งกำรปรับทศันียภำพและก่อสร้ำงใหม่เพ่ิมเติมตำมควำมเหมำะสม ในพ้ืนท่ีเชิงพำณิชย์
บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสภำยใต้สัญญำให้สิทธิฯ จ ำนวน 31 สถำนี ตำมรำยละเอียดท่ีจะ
น ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไปในวำระท่ี 2 (“ธุรกรรมการเข้าท าสัญญา

ให้สิทธิฯ”) 

  ในกำรน้ี บริษทัฯ วำงแผนจะใช้แหล่งเงินทุนส ำหรับกำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW 
และธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ ดังน้ี (1) บริษทัฯ จะใช้แหล่งเงินทุนท่ีบริษทัฯ จะ
ไดรั้บจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) 
อนัไดแ้ก่ บริษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (“POV”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี VGI 
ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ำกดั และ Sliver 
Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่ำ “ผู้ลงทุน”) เป็นจ ำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท รวมมูลค่ำ 3,247,200,000 
บำท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) ในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมเขำ้ซ้ือหุ้น GW จ ำนวน 
110 ลำ้นบำท และ (2) บริษทัฯ อำจใชเ้งินทุนหมุนเวียนท่ีเป็นเงินทุนส่วนท่ีเหลือจำกธุรกรรม
กำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) เป็นจ ำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท ในอตัรำกำรจดัสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมญัเพ่ิมทุน โดยเศษ
ของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท รวมมูลค่ำ 792,000,000 บำท (“ธุรกรรม

การออกและเสนอขายหุ้น RO”) ในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ โดยบริษทัฯ 
คำดว่ำจะใชเ้งินทุนจำกธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้น RO ช ำระค่ำตอบแทนตำมสัญญำให้สิทธิฯ จ ำนวนประมำณ 2,665.93 ลำ้นบำท ใน
บำงส่วน และบริษทัฯ จะใชก้ระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ช ำระค่ำตอบแทน
ตำมสัญญำให้สิทธิฯ ดงักล่ำวในส่วนท่ีเหลือ นอกจำกน้ี บริษทัฯ จะใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ำกธุรกรรม
กำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ช ำระค่ำก่อสร้ำงร้ำนคำ้ของบริษทัฯ บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอ
สภำยใตสั้ญญำให้สิทธิฯ จ ำนวนไม่เกิน 28 สถำนี (โดยไม่รวม 3 สถำนีท่ีบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิ
จำก VGI ในกำรบริหำรจดักำรในปัจจุบนั) เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 1,120 ลำ้นบำท และช ำระค่ำ
ปรับปรุงร้ำนคำ้ให้เช่ำท่ีมีอยู่เดิม รวมทั้งกำรปรับทศันียภำพและก่อสร้ำงใหม่เพ่ิมเติมตำม
ควำมเหมำะสม ในพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสภำยใตสั้ญญำให้สิทธิฯ จ ำนวน 
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31 สถำนี ในจ ำนวนเงินไม่เกิน 200 ลำ้นบำททั้งน้ี ตำมรำยละเอียดท่ีจะน ำเสนอต่อท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไปในวำระท่ี 3 และ 4 (ตำมล ำดบั)   

  อน่ึง ธุรกรรมกำรเข้ำซ้ือหุ้น GW เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีมี
นัยส ำคญัท่ีเขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจด
ทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
(รวมเรียกว่ำ “ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW มี
ขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกบัร้อยละ 21.92 ซ่ึงค ำนวณตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน (โดย
อำ้งอิงจำกงบกำรเงินรวมล่ำสุดของบริษทัฯ ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564) และเม่ือค ำนวณรวมกับรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย์
รำยกำรอ่ืน ๆ ของบริษทัฯ ท่ีเกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนท่ีผ่ำนมำก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัเพื่ออนุมติักำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW อนัไดแ้ก่ ธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้
สิทธิฯ ดงักล่ำวขำ้งตน้ ท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในครำวเดียวกนั 
ซ่ึงมีขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกบัร้อยละ 794.37 โดยค ำนวณตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของส่ิงตอบ
แทน จะท ำให้ขนำดรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ รวมเป็นเท่ำกับร้อยละ 816.29  
ซ่ึงสูงกว่ำร้อยละ 50 จึงเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรประเภทท่ี 1 ตำมประกำศเร่ืองรำยกำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไป 

  (ธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW และ ธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ รวมเรียกว่ำ “รายการ

ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ”)  

  ทั้งน้ี กำรท่ี POV ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ VGI ท่ี VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
จ ำนวนหุ้นทั้งหมด จะเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ ำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท ในรูปแบบของกำรออกและเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ำกัด (Private Placement) ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น  PP ข้ำงต้น คิดเป็น
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP ของบริษทัฯ (ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รำยใดใชสิ้ทธิจองซ้ือ
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO)1 ดงันั้น ภำยหลงักำรเขำ้ซ้ือหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว VGI และ POV จะเป็นผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ส่งผลให้ VGI เป็น
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 

 
1  ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO เต็มทั้ง

จ ำนวน POV จะถือหุ้นของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภำยหลงัจำกท่ี
บริษทัฯ ไดท้ ำกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO เสร็จ
สมบูรณ์ 
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เร่ืองหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยง

กัน”) และธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW จำก VGI เขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศ
เร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW จำก VGI มีขนำดรำยกำรเท่ำกบั
ร้อยละ 9.60 ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ (โดยอำ้งอิงจำกงบกำรเงิน
รวมล่ำสุดของบริษทัฯ ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม พ.ศ. 2564) และเม่ือค ำนวณรวมกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัรำยกำรอื่น ๆ ของบริษทัฯ 
ท่ีเกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนท่ีผ่ำนมำก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพื่ออนุมติักำรเขำ้ท ำ
ธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW อนัไดแ้ก่ ธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ และธุรกรรมกำร
ออกและเสนอขำยหุ้น  PP ให้แก่ POV ดังกล่ำวข้ำงต้น ท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัในครำวเดียวกนั โดยธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ มีขนำดรำยกำร
เท่ำกบัร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ และธุรกรรม
กำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV มีขนำดรำยกำรเท่ำกบัร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่ำ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ดงันั้น เม่ือรวมขนำดรำยกำรของธุรกรรมกำรเขำ้
ซ้ือหุ้น GW จำก VGI เขำ้กบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ในระยะเวลำ 6 เดือน จะท ำให้
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ รวมเป็นเท่ำกบัร้อยละ 2,545.64 ซ่ึงเกินกว่ำร้อยละ 3 ของ
มูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ 

  (ธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW จำก VGI ธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ และธุรกรรมกำร
ออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV รวมเรียกว่ำ “รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ”) 

ในกำรน้ี เน่ืองจำกรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์ของบริษทัฯ  เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรประเภทท่ี 1  
ตำมประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ มีขนำด
ธุรกรรมรวมกนัเกินกว่ำร้อยละ 3 ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ตำมประกำศ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัมีรำยละเอียดขำ้งตน้ บริษทัฯ จึงมีหนำ้ท่ีตอ้งด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดงัน้ี 

1) เปิดเผยสำรสนเทศกำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
ตำมประกำศเร่ืองรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป และประกำศเร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
ซ่ึงมีรำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 (สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย์
และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั 
(มหำชน) และส่ิงท่ีส่งมำด้วย 4 (สำรสนเทศรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย ์และรำยกำรท่ี 
เก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกดั ตำมบญัชี 2 
ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 
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2) จดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่อขออนุมติัรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนของ
ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน และ 

3) แต่งตั้งท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรไดม้ำ
ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และจดัส่งควำมเห็น
ดงักล่ำวต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ตลำดหลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงินจำกบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ำกดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีมี
ช่ืออยู่ในบญัชีรำยช่ือท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระของบริษทัฯ เพื่อท ำหน้ำท่ีให้ควำมเห็นต่อผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นประกำศเร่ืองรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป และประกำศเร่ือง
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี ควำมเห็นของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีรำยละเอียด
ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 5 (รำยงำนควำมเห็นของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
เก่ียวกับรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท เนชั่น 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)) 

นอกจำกน้ี ธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW ยงัเขำ้ข่ำยเป็นกำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืน
มำเป็นของบริษทัฯ ตำมมำตรำ 107(2)(ข) แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ซ่ึงก ำหนดให้บริษัทฯ มีหน้ำท่ีจัดให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจำรณำอนุมติัธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ในกำรน้ี บริษทัฯ เล็งเห็นว่ำ ธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW และธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ 
มีประโยชน์กบับริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1) บริษัทฯ เห็นว่ำ ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ  
ในปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี (Technology 
Disruption) ของผูอ้่ำนอยำ่งมีนยัส ำคญั บริษทัฯ จึงเห็นถึงควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งขยำย
ธุรกิจของบริษทัฯ ไปยงัธุรกิจอ่ืนท่ีมีศกัยภำพและให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่บริษทัฯ โดย
ปัจจุบนับริษทัฯ ไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจร้ำนเทอร์เทิล ซ่ึงเปิดให้บริกำรสำขำแรกท่ีสถำนี
รถไฟฟ้ำบีทีเอสเซนต์หลุยส์ เม่ือวนัท่ี 28 ธันวำคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงไดรั้บกำรตอบรับ
เป็นอย่ำงดี ดงันั้น บริษทัฯ จึงเล็งเห็นโอกำสและมีแผนในกำรขยำยธุรกิจดงักล่ำว
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำทำงธุรกิจเพ่ิมเติมให้แก่บริษทัฯ ซ่ึงกำรไดรั้บสิทธิบริหำรจดักำรพ้ืนท่ี
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เชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสจำก VGI ซ่ึงรวมถึงสิทธิบนพ้ืนท่ีสถำนีรถไฟฟ้ำ
อีกจ ำนวน 5 สถำนีท่ี VGI ให้แก่ GW ในปัจจุบนั ซ่ึงบริษทัฯ จะไดรั้บโอนจำก VGI 
เน่ืองจำกกำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW จะท ำให้บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในพ้ืนท่ี
บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสอย่ำงครอบคลุมจ ำนวนสถำนีมำกท่ีสุดถึง 31 สถำนี ซ่ึง
บริษทัฯ คำดว่ำกำรขยำยธุรกิจดังกล่ำวจะเป็นธุรกิจท่ีมีควำมมั่นคงและแน่นอน 
รวมถึงมีศักยภำพในกำรขยำยธุรกิจในอนำคตเน่ืองจำกบริษัทฯ มีสิทธิก่อน
บุคคลภำยนอกรำยอ่ืนท่ีจะไดรั้บสิทธิในพ้ืนท่ีบนสถำนีบีทีเอสท่ี VGI จะไดรั้บสิทธิ
เพ่ิมเติมในอนำคต 

2) เน่ืองจำกพ้ืนท่ีบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิจำก VGI ภำยใต้
ธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ รวมถึงพ้ืนท่ีบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส และพ้ืนท่ี
บริเวณท่ำเรือท่ี GW ไดรั้บสิทธิในกำรบริหำรจดักำรอยู่ในปัจจุบนั เป็นพ้ืนท่ีทำง
กำรค้ำท่ีตอบโจทยพ์ฤติกรรมกำรซ้ือขำยสินค้ำของผูบ้ริโภคในสังคมปัจจุบันท่ี
สัญจรผ่ำนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสและท่ำเรือในชีวิตประจ ำวนัเพ่ิมมำกขึ้นในช่วง
ระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ บริษทัฯ จึงเล็งเห็นว่ำ กำรขยำยธุรกิจภำยใตร้้ำนเทอร์เทิลของ
บริษทัฯ บนพ้ืนท่ีดงักล่ำว จะท ำให้บริษทัฯ สำมำรถน ำเสนอสินคำ้ต่อผูบ้ริโภคได้
เป็นจ ำนวนมำก อีกทั้งยงัเป็นช่องทำงจ ำหน่ำยสินคำ้ส ำหรับร้ำนคำ้ต่ำง ๆ ท่ีเป็นผูเ้ช่ำ
พ้ืนท่ีดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงร้ำนคำ้ท่ีแต่เดิมมีช่องทำงจ ำหน่ำยทำงออนไลน์
เพียงอย่ำงเดียวท ำให้มีหน้ำร้ำนในกำรน ำเสนอสินคำ้ ส่งมอบประสบกำรณ์  และ
สร้ำงภำพลกัษณ์ของแบรนดใ์ห้เป็นท่ีจดจ ำไดง้่ำย ต่อผูบ้ริโภคจ ำนวนมำก อีกทั้งกำร
ไดสิ้ทธิในกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีดงักล่ำว จะท ำให้ผลประกอบกำรของบริษทัฯ มีโอกำส
เติบโตมำกขึ้น 

3) กำรไดรั้บสิทธิในพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสภำยใตสั้ญญำให้สิทธิฯ 
จะช่วยลดค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจและขยำยสำขำของร้ำนเทอร์เทิล โดยเฉพำะ
ต้นทุนค่ำเช่ำและวตัถุดิบ จำกกำรประหยดัต่อขนำด (Economies of Scale) เพรำะ
บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในกำรบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส
เพ่ิมจำกเดิมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจำกจ ำนวน 3 สถำนี เป็น 31 สถำนี 

อยำ่งไรก็ดี กำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW จะเกิดขึ้นภำยหลงัจำกไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ี
ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ัง 1/2565 และหลงัจำกเง่ือนไขบงัคบัก่อนในสัญญำซ้ือขำยหุ้น GW 
ท่ีตกลงระหว่ำงบริษทัฯ และกลุ่มผูข้ำย  เป็นผลส ำเร็จ หรือ ได้รับกำรผ่อนผนัจำกคู่สัญญำ 
ฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ี POV ไดด้ ำเนินกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ ในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และช ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวให้แก่บริษทัฯ 
เสร็จสมบูรณ์ และบริษทัฯ ไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกำรออกและเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพ่ิมทุน ให้แก่บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ภำยใต้
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ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ทั้งน้ี รำยละเอียดของธุรกรรมกำรเข้ำซ้ือหุ้น GW 
รวมถึงเง่ือนไขบังคบัก่อนท่ีส ำคญัในสัญญำซ้ือขำยหุ้น GW ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 1 
(สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชั่น อินเตอร์
เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)) และส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 4 (สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึง
สินทรัพย ์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั 
(มหำชน) ตำมบัญชี 2 ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)  
โดยบริษัทฯ คำดว่ำธุรกรรมกำรเข้ำซ้ือหุ้น GW จะเสร็จสมบูรณ์ภำยในเดือนมิถุนำยน  
พ.ศ. 2565 

ดว้ยเหตุผลดงัท่ีกล่ำวขำ้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติัธุรกรรมกำร
เข้ำซ้ือหุ้น GW โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีได้เสนอมำทุกประกำร และพิจำรณำมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรบริษทั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ/หรือ ประธำนเจำ้หน้ำท่ีสำยงำนกำรเงิน 
บุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ/หรือ ประธำนเจำ้หน้ำท่ีสำยงำน
กำรเงินมอบหมำย มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำและก ำหนดรำยละเอียดอื่นใดท่ีจ ำเป็นและ
เก่ียวข้องกับกำรเข้ำท ำธุรกรรมกำรเข้ำซ้ือหุ้น GW ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง (ก) เจรจำ
ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำท่ีเก่ียวข้องกบักำรซ้ือขำยหุ้น GW ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกัด
เพียงสัญญำซ้ือหุ้น GW (ข) ก ำหนด และ/หรือ แกไ้ขรำยละเอียดใด ๆ เพ่ิมเติมเก่ียวกบัสัญญำ
ซ้ือขำยหุ้น GW รวมถึงเอกสำรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ค) ลงนำมในสัญญำและเอกสำรต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมกำรเข้ำซ้ือหุ้น GW (ง) ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุญำตต่ำง ๆ รวมทั้ง
เอกสำรและหลกัฐำนอ่ืนใดท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW ซ่ึงรวมถึงกำร
ติดต่อและกำรยื่นค ำขออนุญำต เอกสำรและหลกัฐำนดงักล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำร และ/หรือ
หน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ด ำเนินกำรอื่นใดอนัจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้จึงมีมติอนุมติั และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติัธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW รวมถึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษทั ประธำน
เจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ/หรือประธำนเจำ้หน้ำท่ีสำยงำนกำรเงิน บุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทั 
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ/หรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีสำยงำนกำรเงินมอบหมำย มีอ ำนำจใน
กำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีเสนอ
ข้ำงต้น เน่ืองจำกเห็นว่ำ ธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW มีควำมสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยเหตุผลดงัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำ กำรเขำ้ซ้ือหุ้นใน GW เป็นกำรไดม้ำซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมี
ศกัยภำพในกำรเติบโตและพฒันำต่อไปในอนำคต เน่ืองจำกพ้ืนท่ีบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส 
และบริเวณท่ำเรือท่ี GW ไดรั้บสิทธิในกำรบริหำรจดักำรอยู่ในปัจจุบนั ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีระบบ
ขนส่งสำธำรณะของคนไทยท่ีมีแนวโนม้กำรเติบโตของจ ำนวนผูโ้ดยสำรอย่ำงต่อเน่ืองในช่วง
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ระยะเวลำท่ีผำ่นมำ จึงเป็นท่ีตอ้งกำรของผูป้ระกอบกำร เน่ืองจำกพ้ืนท่ีดงักล่ำวสำมำรถเขำ้ถึง
ไดง้่ำยในชีวิตประจ ำวนั และตอบสนองต่อพฤติกรรมกำรซ้ือขำยของผูบ้ริโภค ตลอดจนสำมำรถ
น ำเสนอสินคำ้ตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคได ้ดงันั้น บริษทัฯ คำดว่ำ จะไดรั้บผลตอบแทน
ท่ีมีควำมคุม้ค่ำกบักำรลงทุน รวมถึงไดรั้บประโยชน์ดงัมีรำยละเอียดตำมท่ีเสนอขำ้งตน้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำรำคำซ้ือหุ้น GW เป็นรำคำท่ีเหมำะสม โดยพิจำรณำจำกควำม
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน รวมถึงกำรสนับสนุนขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ร้ำน  
เทอร์เทิล และ/หรือ กำรให้เช่ำพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสของบริษทัฯ และกำร
สร้ำงกำรเติบโตในอนำคตของบริษทัฯ 

กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำสำมในส่ี ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นท่ีเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

(License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ บริษัท วีจีไอ จ ากัด 

(มหาชน) และการก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ และปรับปรุงร้านค้าให้เช่าท่ีมีอยู่เดิม รวมทั้ง

การปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสมบนพื้นที่เชิงพาณิชย์บน

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาดังกล่าว ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่

เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   สืบเน่ืองจำกแผนในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตำมท่ีกล่ำวในวำระท่ี 1 ข้ำงต้น บริษทัฯ  
มีควำมประสงค์เขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ ส ำหรับกำรบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนี

รถไฟฟ้ำบีทีเอส จ ำนวน 31 สถำนี (ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสท่ี GW และ 

บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในกำรบริหำรจดักำรอยู่ในปัจจุบนั) กบั VGI ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บสัมปทำนใน

กำรบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสดงักล่ำวจำก BTSC ทั้งน้ี เพ่ือรับสิทธิจำก 

VGI ในกำรบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส ส ำหรับประกอบธุรกิจ

บริหำรจดักำรร้ำนเทอร์เทิล และส ำหรับบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเพ่ือกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยแ์ก่

ผูเ้ช่ำรำยอื่นในกำรประกอบกิจกำรร้ำนขำยสินค้ำหรือบริกำรประเภทต่ำง ๆ ทั้งน้ี สัญญำ

ดงักล่ำวมีระยะเวลำประมำณ 7 ปี 5 เดือน (ส้ินสุดวนัท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ. 2572) และคู่สัญญำ

อำจต่อสัญญำไดต้ำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ โดยคำดว่ำมูลค่ำรวมของธุรกรรมดงักล่ำว

จะมีมูลค่ำประมำณ 3,985.93 ลำ้นบำท โดยค ำนวณรวมจำกมูลค่ำดงัต่อไปน้ี 

(ก) ค่ำตอบแทนตำมท่ีก ำหนดภำยใตสั้ญญำให้สิทธิฯ จ ำนวนประมำณ 2,665.93 ลำ้นบำท 
(ค ำนวณตำมสูตรกำรค ำนวณค่ำตอบแทนและกำรช ำระค่ำตอบแทนตำมท่ีตกลงใน
สัญญำให้สิทธิฯ และน ำมำค ำนวณเป็นมูลค่ำตลอดอำยุสัญญำให้สิทธิฯ กล่ำวคือ 
0.7516 x จ ำนวนผูโ้ดยสำรท่ีใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส ณ สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสท่ี
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ก ำหนดภำยใตสั้ญญำให้สิทธิฯ จ ำนวน 31 สถำนี (ซ่ึงนบัทั้งจ ำนวนผูโ้ดยสำรขำเขำ้และ
ผูโ้ดยสำรขำออก) เฉล่ียต่อวนัของปี 2562 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีค่ำสูงสุด ซ่ึงเท่ำกบั 1,295,710* x 
จ ำนวนวนัต่อปี (ซ่ึงเท่ำกบั 365 x ระยะเวลำของสัญญำให้สิทธิฯ ซ่ึงเท่ำกบั 7 ปี 5 เดือน)) 

*หมำยเหตุ บริษทัฯ พิจำรณำจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรท่ีใชบ้ริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสเฉล่ียต่อ
วนัยอ้นหลงั 7 ปี (คิดดว้ยฐำนปี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2564 

(ข) งบประมำณจ ำนวนไม่เกิน 1,120 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรลงทุนก่อสร้ำงร้ำนค้ำของ 
บริษทัฯ บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสภำยใต้สัญญำให้สิทธิฯ จ ำนวนไม่เกิน 28 สถำนี 
(โดยไม่รวม 3 สถำนีท่ีบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิจำก VGI ในกำรบริหำรจดักำรในปัจจุบนั) 
ดังมีรำยละเอียดตำมแผนกำรใช้เงินท่ีบริษทัฯ จะได้จำกกำรออกและเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุน ในขอ้ 4.2.1 (2) ของส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำย
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) และ 

(ค) งบประมำณจ ำนวนไม่เกิน 200 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรปรับปรุงร้ำนคำ้ให้เช่ำท่ีมีอยู่เดิม 
รวมทั้งกำรปรับทศันียภำพและก่อสร้ำงใหม่เพ่ิมเติมตำมควำมเหมำะสม ในพ้ืนท่ีเชิง
พำณิชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสภำยใต้สัญญำให้สิทธิฯ จ ำนวน 31 สถำนี ดังมี
รำยละเอียดตำมแผนกำรใช้เงินท่ีบริษทัฯ จะไดจ้ำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุน ในขอ้ 4.2.1 (4) ของส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) 

อน่ึง ธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ เขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ 
ตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป โดยธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ มีขนำด
รำยกำรสูงสุดเท่ำกบัร้อยละ 794.37 ซ่ึงค ำนวณตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน (โดย
อำ้งอิงจำกงบกำรเงินรวมล่ำสุดของบริษทัฯ ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564) และเม่ือค ำนวณรวมกบัรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยร์ำยกำร
อื่น ๆ ของบริษทัฯ ท่ีเกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนท่ีผำ่นมำก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อ
อนุมัติกำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ อนัไดแ้ก่ ธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW 
ดงักล่ำวในวำระขำ้งตน้ ท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในครำวเดียวกนั 
ซ่ึงมีขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกบัร้อยละ 21.92 ซ่ึงค ำนวณตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน 
ท ำให้รำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ รวมเป็นเท่ำกบัร้อยละ 816.29 ซ่ึงสูงกว่ำร้อยละ 
50 จึงเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรประเภทท่ี 1 ตำมประกำศเร่ืองรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป 

นอกจำกน้ี ธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ เขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันดังกล่ำวในวำระท่ี 1 ข้ำงต้น โดยธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ  
มีขนำดรำยกำรเท่ำกบัร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ 
(โดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินรวมล่ำสุดของบริษทัฯ ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับ
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อนุญำต ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564) และเม่ือค ำนวณรวมกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั
รำยกำรอ่ืน ๆ ของบริษทัฯ ท่ีเกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนท่ีผ่ำนมำก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัเพื่ออนุมติักำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ อนัไดแ้ก่ ธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือ
หุ้น GW จำก VGI และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV ดงักล่ำวในวำระท่ี 1 
ขำ้งตน้ ท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในครำวเดียวกนั โดยธุรกรรมกำร
เขำ้ซ้ือหุ้น GW จำก VGI มีขนำดรำยกำรเท่ำกบัร้อยละ 9.60 ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
(NTA) และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV มีขนำดรำยกำรเท่ำกบัร้อยละ
1,372.87 ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ดงันั้น เม่ือรวมขนำดรำยกำร
ของธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ เขำ้กบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ในระยะเวลำ 
6 เดือน จะท ำให้รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ มีขนำดรำยกำรรวมเท่ำกบัร้อยละ 2,545.64 
ซ่ึงเกินกว่ำร้อยละ 3 ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ 

ในกำรน้ี เน่ืองจำกรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์ของบริษทัฯ  เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรประเภทท่ี 1  
ตำมประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ มีขนำด
ธุรกรรมรวมกนัเกินกว่ำร้อยละ 3 ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ตำมประกำศ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัมีรำยละเอียดขำ้งตน้ บริษทัฯ จึงมีหนำ้ท่ีตอ้งด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดงัน้ี 

1) เปิดเผยสำรสนเทศกำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ ตำมประกำศเร่ืองรำยกำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไป และประกำศเร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงมีรำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ี
ส่งมำดว้ย 1 (สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทั เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)) และส่ิงท่ีส่งมำ
ดว้ย 4 (สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย ์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 
เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ตำมบญัชี 2 ของประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)  

2) จดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่อขออนุมติัรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยข์อง 
บริษทัฯ และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงใน
ส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน และ 

3) แต่งตั้งท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรไดม้ำ 
ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ และจดัส่งควำมเห็น
ดงักล่ำวต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ 
ไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษำทำงกำรเงินจำกบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ำกดั ซ่ึงเป็นท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงินท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรำยช่ือท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ 
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เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระของบริษทัฯ เพื่อท ำหนำ้ท่ีให้ควำมเห็นต่อผูถื้อหุ้นใน
เร่ืองต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นประกำศเร่ืองรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำย
ไป และประกำศเร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี ควำมเห็นของท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระมีรำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 5 (รำยงำนควำมเห็นของท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกบัรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)) 

ในกำรน้ี บริษทัฯ เล็งเห็นว่ำ ธุรกรรมกำรเข้ำท ำสัญญำให้สิทธิฯ มีประโยชน์กบับริษทัฯ และ 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดงัเหตุผลท่ีกล่ำวมำแลว้ในวำระท่ี 1 ขำ้งตน้ 

อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำท ำธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ จะเกิดขึ้นภำยหลงัจำกไดรั้บกำร
อนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ัง 1/2565 และหลงัจำกเง่ือนไขบงัคบัก่อนในสัญญำให้
สิทธิฯ ท่ีตกลงระหว่ำงบริษทัฯ และ VGI เป็นผลส ำเร็จ หรือ ไดรั้บกำรผ่อนผนัจำกคู่สัญญำ
ฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ี POV ไดด้ ำเนินกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ ในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จ ำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 1.00 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท รวมมูลค่ำ 3,146,550,000 บำท และช ำระ
ค่ำหุ้นดงักล่ำวให้แก่บริษทัฯ เสร็จสมบูรณ์ ทั้งน้ี รำยละเอียดของธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้
สิทธิฯ รวมถึงเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส ำคญัในสัญญำให้สิทธิฯ ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 
(สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชั่น อินเตอร์
เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) และ ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 4 (สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึง
สินทรัพย ์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั 
(มหำชน) ตำมบัญชี 2 ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) โดย
บริษทัฯ คำดว่ำธุรกรรมกำรเข้ำท ำสัญญำให้สิทธิฯ จะเสร็จสมบูรณ์ภำยในเดือนมิถุนำยน  
พ.ศ. 2565 

ดว้ยเหตุผลดงัท่ีกล่ำวขำ้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติักำรเขำ้ท ำ
ธุรกรรมกำรเข้ำท ำสัญญำให้สิทธิฯ โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีได้เสนอมำทุกประกำร และ
พิจำรณำมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษทั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ/หรือ ประธำน
เจำ้หน้ำท่ีสำยงำนกำรเงิน บุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ/หรือ 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีสำยงำนกำรเงินมอบหมำย มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำและก ำหนดรำยละเอียด
อื่นใดท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่
จ ำกดัเพียง (ก) เจรจำขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำเก่ียวกบัธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้
สิทธิฯ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงสัญญำให้สิทธิฯ (ข) ก ำหนดและ/หรือแกไ้ขรำยละเอียดใด ๆ 
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัสัญญำให้สิทธิฯ รวมถึงเอกสำรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ค) ลงนำมในสัญญำและ
เอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ (ง) ลงนำมในเอกสำรค ำขอ
อนุญำตต่ำง ๆ รวมทั้งเอกสำรและหลกัฐำนอ่ืนใดท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมกำรเขำ้ท ำ
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สัญญำให้สิทธิฯ ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อและกำรยื่นค ำขออนุญำต เอกสำรและหลกัฐำนดงักล่ำว
ต่อหน่วยงำนรำชกำร และ/หรือหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำกบัดูแลใด ๆ และ (จ) ด ำเนินกำรอื่นใด
อนัจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัได้พิจำรณำแล้วจึงมีมติอนุมัติ และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติัธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ รวมถึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษทั 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ/หรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีสำยงำนกำรเงิน บุคคลท่ีคณะกรรมกำร
บริษทั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ/หรือประธำนเจำ้หน้ำท่ีสำยงำนกำรเงินมอบหมำย มี
อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมกำรเข้ำท ำสัญญำให้สิทธิฯ โดยมี
รำยละเอียดตำมท่ีเสนอขำ้งตน้ เน่ืองจำกเห็นว่ำ ธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ มีควำม
สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ด้วย
เหตุผลดงัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำ กำรไดม้ำซ่ึงสิทธิในกำรบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชย์
จำก VGI ภำยใตธุ้รกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ เป็นกำรไดม้ำซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีศกัยภำพใน
กำรเติบโตและพฒันำต่อไปในอนำคต เน่ืองจำกพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสท่ี
จะได้รับสิทธิจำก VGI ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีระบบขนส่งสำธำรณะของคนไทยท่ีมีแนวโน้มกำร
เติบโตของจ ำนวนผูโ้ดยสำรอย่ำงต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ จึงเป็นท่ีตอ้งกำรของ
ผูป้ระกอบกำร เน่ืองจำกพ้ืนท่ีดงักล่ำวสำมำรถเขำ้ถึงไดง้่ำยในชีวิตประจ ำวนั และตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมกำรซ้ือขำยของผูบ้ริโภค ตลอดจนสำมำรถน ำเสนอสินคำ้ตำมควำมตอ้งกำรของ
ผูบ้ริโภคได ้ดงันั้น บริษทัฯ คำดว่ำ จะไดรั้บผลตอบแทนท่ีมีควำมคุม้ค่ำกบักำรลงทุน รวมถึง
ไดรั้บประโยชน์ดงัมีรำยละเอียดตำมท่ีเสนอขำ้งตน้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำ กำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมสัญญำให้สิทธิฯ บนสถำนีรถไฟฟ้ำ 
บีทีเอสกับ VGI เป็นรำคำท่ีเหมำะสม โดยพิจำรณำจำกควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน รวมถึงกำร
สนับสนุนขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนเทอร์เทิล และ/หรือ กำรให้เช่ำพ้ืนท่ีเชิง
พำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสของบริษทัฯ และกำรสร้ำงกำรเติบโตในอนำคตของบริษทัฯ 

กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) ให้แก่บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด 

และ Sliver Reward Holdings Limited โดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัท พอยท์ 

ออฟ วิว (พโีอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด เป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
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ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เน่ืองจำกบริษทัฯ มีควำมประสงค์จะระดมเงินลงทุนเพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจของบริษทัฯ 
ดงักล่ำวในวำระท่ี 1 และ 2 ขำ้งตน้ บริษทัฯ จึงมีควำมประสงค์ท่ีจะเขำ้ท ำธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP ซ่ึงเป็นกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน จ ำนวนไม่เกิน 
984,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท ในรูปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อบุคคลใน
วงจ ำกดั (Private Placement) ให้แก่ POV ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี VGI ถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ำกดั และ Sliver Reward Holdings Limited  
ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท รวมมูลค่ำ 3,247,200,000 บำท โดยบริษทัฯ มีวตัถุประสงค์
ในกำรใชเ้งินทุนดงักล่ำวเพื่อช ำระค่ำหุ้น GW เป็นเงินลงทุนในกำรขยำยธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลของ
บริษทัฯ และธุรกิจบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีส ำหรับให้เช่ำพ้ืนท่ีเชิงพำณิชย ์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีที
เอส และกำรก่อสร้ำงร้ำนค้ำของบริษทัฯ บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสภำยใต้สัญญำให้สิทธิฯ 
จ ำนวนไม่เกิน 28 สถำนี (โดยไม่รวม 3 สถำนีท่ีบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิจำก VGI ในกำรบริหำร
จัดกำรในปัจจุบัน) และ ปรับปรุงร้ำนค้ำให้เช่ำท่ีมีอยู่เดิม รวมทั้งกำรปรับทัศนียภำพและ
ก่อสร้ำงใหม่เพ่ิมเติมตำมควำมเหมำะสม ในพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสภำยใต้
สัญญำให้สิทธิฯ จ ำนวน 31 สถำนี รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในกำรรองรับกำรขยำยกิจกำร 
หรือกำรลงทุนเพ่ิมเติมของบริษทัฯ ในอนำคต และใช้เงินทุนส่วนท่ีเหลือ เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจกำรของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอำจน ำมำใช้เพื่อช ำระค่ำตอบแทนบำงส่วนของ
ธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ ภำยใตสั้ญญำให้สิทธิฯ ซ่ึงมีก ำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
เป็นรำยไตรมำส โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมข้อ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมำด้วย 2 (สำรสนเทศ
เก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)) นอกจำกน้ี กำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ POV ซ่ึง
เป็นบริษทัย่อยของ VGI ภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ยงัจะส่งผลให้บริษทัฯ 
มีพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในกำรผนึกก ำลงัเสริมสร้ำงให้ธุรกิจของบริษทัฯ 
แขง็แกร่งขึ้นอีกดว้ย 

อน่ึง ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP เป็นกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั 
(Private Placement) ท่ีผูถื้อหุ้นมีมติก ำหนดรำคำเสนอขำยไวอ้ย่ำงชัดเจน และไม่ถือเป็นกำร
เสนอขำยหุ้นออกใหม่ในรำคำต ่ำตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 
เร่ือง กำรอนุญำตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกดั (“ประกาศ
เร่ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เน่ืองจำกรำคำเสนอขำยท่ีหุ้นละ 3.30 บำท เป็นรำคำท่ี 
ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด โดยในกำรพิจำรณำรำคำตลำด บริษทัฯ ไดใ้ชร้ำคำซ้ือขำย
ถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 10 วันท ำกำร
ติดต่อกันก่อนวนัท่ีคณะกรรมกำรมีมติให้เสนอวำระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัให้
บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว คือระหว่ำงวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวนัท่ี 
1 มีนำคม พ.ศ. 2565 ซ่ึงจะเท่ำกบั 3.66 บำท (ขอ้มูลจำก SETSMART) ดงันั้น ธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP คร้ังน้ี บริษทัฯ จะตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกบักำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรออก
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และเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ ตำมประกำศเร่ืองกำรอนุญำตเสนอขำยหุ้น 
PP และไดรั้บมติอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐำนในกำรนับคะแนน รวมทั้งจะตอ้งไดรั้บกำรอนุญำตจำก
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก่อนกำรเสนอขำย 

อยำ่งไรก็ตำม รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้น PP ดงักล่ำวตอ้งไม่เป็นรำคำท่ีต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด โดยก ำหนดให้รำคำ
ตลำด หมำยถึง รำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นบริษทัฯ ท่ีมีกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่ำ 7 วนัท ำกำร แต่ไม่เกิน 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีมีกำรเสนอ
ขำยหุ้นต่อผูล้งทุน ในกรณีท่ีรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ดังกล่ำว ผูล้งทุนจะไม่สำมำรถน ำหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ดังกล่ำวออกขำยได้ภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีหุ้นดังกล่ำวเร่ิมท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพยฯ์ 
อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัจำกวนัท่ีหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
ครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผูล้งทุนสำมำรถทยอยขำยหุ้นท่ีถูกส่ังห้ำมขำยไดใ้นจ ำนวน 
ร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกส่ังห้ำมขำย ทั้งน้ี ตำมประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอให้รับหุ้นสำมัญหรือหุ้น
บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

ในกำรน้ี เน่ืองจำกหน่ึงในผูล้งทุน อนัไดแ้ก่ POV จะเขำ้เป็นผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ซ่ึง
จะเขำ้ข่ำยเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ให้แก่ POV ภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จึงเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
ตำมประกำศเร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ดงักล่ำวในวำระท่ี 1 ขำ้งตน้ ซ่ึงมีขนำดรำยกำรเท่ำกบั
ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ตำมท่ีปรำกฏในงบ
กำรเงินรวมล่ำสุดของบริษทัฯ ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และเม่ือค ำนวณรวมกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัรำยกำรอื่น ๆ ของบริษทัฯ ท่ี
เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนท่ีผ่ำนมำก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพื่ออนุมัติกำรเขำ้ท ำ
ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV อนัไดแ้ก่ ธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW จำก 
VGI และธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ ดงักล่ำวขำ้งตน้ ท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัในครำวเดียวกัน โดยธุรกรรมกำรเข้ำซ้ือหุ้น GW จำก VGI มีขนำด
รำยกำรเท่ำกบัร้อยละ 9.60 ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) และธุรกรรมกำรเขำ้ท ำ
สัญญำให้สิทธิฯ มีขนำดรำยกำรเท่ำกบัร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
(NTA) ของบริษทัฯ จะท ำให้ขนำดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ มีขนำดรำยกำรเท่ำกบั
ร้อยละ 2,545.64 ซ่ึงเกินกว่ำร้อยละ 3 ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ  
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ในกำรน้ี เน่ืองจำกรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ มีขนำดธุรกรรมรวมกนัเกินกว่ำร้อยละ 3 
ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตำมประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ดังมี
รำยละเอียดขำ้งตน้ บริษทัฯ จึงมีหนำ้ท่ีตอ้งด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดงัน้ี 

1) เปิดเผยสำรสนเทศกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
ตำมประกำศเร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงมีรำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 
(สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)) และส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 
4 (สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย ์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ 
อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)  ตำมบัญชี 2 ของประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

2) จดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่อขออนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 
โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐำนในกำร
นบัคะแนน และ 

3) แต่งตั้ งท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรท่ี 
เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และจัดส่งควำมเห็นดังกล่ำวต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำด
หลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษำทำงกำรเงินจำก
บริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ำกดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีมีช่ืออยู่ในบัญชี
รำยช่ือท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระของบริษทัฯ 
เพื่อท ำหน้ำท่ีให้ควำมเห็นต่อผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้น
ประกำศเร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี ควำมเห็นของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมี
รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 5 (รำยงำนควำมเห็นของท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระเก่ียวกับรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทั เนชั่น 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)) 

อน่ึง เน่ืองจำก POV จะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภำยหลงัจำกท่ีบริษทัฯ ไดท้  ำกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP เสร็จส้ิน (ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อ
หุ้นของบริษทัฯ รำยใดใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น 
RO)2 ซ่ึงจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่ำร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ เป็นผล

 
2  ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO เต็มทั้ง

จ ำนวน POV จะถือหุ้นของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภำยหลงัจำกท่ี
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ให้  POV มีหน้ำ ท่ีต้องท ำค ำ เสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้ งหมดของบริษัทฯ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้
ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ซ่ึง
กำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะเกิดขึ้นภำยหลงัจำกท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนของบริษทัฯ ให้แก่ POV รวมทั้งด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ในส่วน
ของหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนซ่ึงออกและจดัสรรให้แก่ POV แลว้ โดยบริษทัฯ คำดว่ำ POV จะเร่ิมกำร
ท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยภ์ำยในไตรมำสท่ี 3 ของปี 2565 ทั้งน้ี ตำมประกำศ ทจ. 12/2554 
ก ำหนดว่ำ รำคำเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะตอ้งไม่ต ่ำกว่ำรำคำสูงสุดท่ีผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือและบุคคล
ตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ รวมทั้งบุคคลท่ีกระท ำกำรร่วมกนักบับุคคลขำ้งตน้ ไดหุ้้น
ของบริษทัฯ มำในระหว่ำงระยะเวลำ 90 วนัก่อนวนัท่ีย่ืนค ำเสนอซ้ือ กล่ำวคือ รำคำเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยจ์ะไม่ต ่ำกว่ำรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private 
Placement) ภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ในคร้ังน้ี  

อยำ่งไรก็ดี ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะเกิดขึ้นภำยหลงัจำกไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ี
ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ัง 1/2565 ภำยหลงัจำกท่ีบริษทัฯ ไดรั้บกำรอนุญำตจำกส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ในกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว และภำยหลงัจำกเง่ือนไขบงัคบั
ก่อนในสัญญำจองซ้ือหุ้นและขอ้ตกลงแต่ละฉบบัท่ีบริษทัฯ จะเขำ้ท ำกบัผูล้งทุนแต่ละรำย เป็น
ผลส ำเร็จหรือไดรั้บกำรผอ่นผนัจำกคู่สัญญำฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงในกรณีท่ีหำกกำรเขำ้ซ้ือ
หุ้นสำมญัทั้งหมดใน GW ของบริษทัฯ ไม่เป็นผลส ำเร็จ บริษทัฯ จะไม่ออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ให้แก่ บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ำกดั และ Sliver Reward Holdings Limited ซ่ึงเป็นผูข้ำยหุ้นใน GW 
แต่บริษทัฯ จะยงัคงออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ให้แก่ POV ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนด
ในสัญญำจองซ้ือหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป โดยรำยละเอียดของกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) รวมถึงเง่ือนไขท่ีส ำคญัของสัญญำจองซ้ือ
หุ้นและขอ้ตกลงแต่ละฉบบัที่บริษทัฯ จะเขำ้ท ำกบัผูล้งทุนแต่ละรำยปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 
2 (สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 
เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)) ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 (แบบรำยงำนกำร
เพ่ิมทุน (F53-4)) และส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 4 (สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย ์และรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ตำมบญัชี 2 
ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) โดยบริษทัฯ คำดว่ำธุรกรรม
กำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะเสร็จสมบูรณ์ภำยในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2565 โดยบริษทัฯ 
จะก ำหนดวนัจองซ้ือและช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น 
PP ท่ีแน่นอน ภำยหลงัจำกท่ีท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ัง 1/2565 ไดอ้นุมติักำรออกและเสนอ

 

บริษทัฯ ไดท้ ำกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO เสร็จ
สมบูรณ์ 
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ขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ รวมถึงธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญั GW และธุรกรรมกำร
เขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ  

ดว้ยเหตุผลดงัท่ีกล่ำวขำ้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติักำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) รวมถึงกำรออกและ 
เสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่ำวให้แก่ POV ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ โดยมี
รำยละเอียดตำมท่ีได้เสนอมำทุกประกำร และพิจำรณำมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษทั 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ/หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีสำยงำนกำรเงิน บุคคลท่ีคณะกรรมกำร
บริษทั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ/หรือ ประธำนเจำ้หน้ำท่ีสำยงำนกำรเงินมอบหมำย มี
อ ำนำจในกำรพิจำรณำและก ำหนดรำยละเอียดอื่นใดท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดั
เพียง (ก) กำรก ำหนด หรือแกไ้ขเง่ือนไข และรำยละเอียดใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงกำรจดัสรรหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุน กำรก ำหนดวนัเสนอขำย ระยะเวลำกำรจองซ้ือ และกำรช ำระค่ำหุ้น (ข) เจรจำ 
ตกลง เขำ้ท ำและลงนำมในสัญญำ และ/หรือเอกสำรใด ๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรออก
และเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ดงักล่ำว รวมถึงกำร
แก้ไขสัญญำและเอกสำรดังกล่ำว (ค) ลงนำมในแบบค ำขออนุญำต กำรขอผ่อนผนัต่ำง ๆ 
หนงัสือบอกกล่ำว ตลอดจนเอกสำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ดงักล่ำว ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อ และกำรยื่นค ำขอ
อนุญำตหรือขอผ่อนผนั กำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ รวมถึงเอกสำรอื่นใดต่อ
เจำ้หน้ำท่ีหรือตวัแทน ของหน่วยงำนใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนกำรน ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ดังกล่ำวเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ และ (ง) 
ด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลใน
วงจ ำกดั (Private Placement) ดงักล่ำวตำมสมควร 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้จึงมีมติอนุมติั และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) และกำรออกและเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่ำวให้แก่ POV ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทัฯ รวมถึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษทั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ/
หรือประธำนเจ้ำหน้ำท่ีสำยงำนกำรเงิน บุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร และ/หรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีสำยงำนกำรเงินมอบหมำย มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีเสนอขำ้งตน้ เน่ืองจำกเห็นว่ำ ธุรกรรม
ดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
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ควำมเหมำะสมของรำคำในเร่ืองกำรขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement)   

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำ รำคำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขำยให้แก่ผูล้งทุนภำยใตธุ้รกรรม
กำรออกและเสนอขำยหุ้น PP มีควำมเหมำะสมแลว้ เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 
ของรำคำตลำด ซ่ึงเท่ำกบั 3.66 บำท และสูงกว่ำมูลค่ำทำงบญัชีต่อหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงตำมงบ
กำรเงินรวมล่ำสุดของบริษทัฯ ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เท่ำกบั 0.92 บำท 

ท่ีมำของกำรก ำหนดรำคำเสนอขำย 

รำคำเสนอขำยเป็นรำคำท่ีได้จำกกำรเจรจำต่อรองระหว่ำงบริษัทฯ และผูล้งทุน เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ำยโดยอำ้งอิงจำกเกณฑก์ำรก ำหนดรำคำในขอ้ 3.5 ของส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 
2 (สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)) โดยรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่
ผูล้งทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ไม่เป็นรำคำต ่ำตำมประกำศเร่ืองกำร
อนุญำตเสนอขำยหุ้น PP และเป็นรำคำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 

เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั 
(Private Placement)  

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำ บริษทัฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 
เน่ืองจำกในกำรขยำยธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลของบริษทัฯ จ ำเป็นจะต้องใช้พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภำพ 
สำมำรถเขำ้ถึงและน ำเสนอสินคำ้ต่อผูบ้ริโภคไดเ้ป็นจ ำนวนมำก อีกทั้งบริษทัฯ ตอ้งกำรควำม
มัน่คง โอกำสในกำรเติบโต และเงินทุนในกำรขยำยธุรกิจดงักล่ำว ในกำรน้ี กำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะท ำให้บริษทัฯ ไดม้ำซ่ึง
พนัธมิตรทำงธุรกิจท่ีมีควำมแขง็แกร่ง โดยสำมำรถท ำให้บริษทัฯ ไดม้ำซ่ึงสิทธิในกำรบริหำร
จัดกำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสท่ี VGI ได้รับสัมปทำนมำจำก  BTSC 
ครอบคลุมมำกท่ีสุดถึงจ ำนวน 31 สถำนี เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลของ
บริษทัฯ นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัมีสิทธิก่อนบุคคลภำยนอกรำยอ่ืนในกำรต่อระยะเวลำของสิทธิ
ดงักล่ำวและไดรั้บสิทธิบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสเพ่ิมเติมจำก VGI หำก 
VGI ไดรั้บสิทธิจำก BTSC หรือบริษทัในเครือ ในอนำคตอีกดว้ย (โปรดดูรำยละเอียดเพ่ิมเติม
ตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 1 สำรสนเทศรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และส่ิงท่ีส่งมำด้วย 4 
(สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย ์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชั่น อินเตอร์
เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ตำมบัญชี 2 ของประกำศคณะกรรมกำรตลำด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)) ซ่ึงท ำให้กำรขยำยธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลของบริษทัฯ มีควำมมัน่คง
และแน่นอน และมีโอกำสเติบโตในอนำคตรวมถึงสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงธุรกิจให้แก่บริษทัฯ 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ตอ้งกำรแหล่งเงินทุนในกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ร้ำนเทอร์เทิลของบริษทัฯ และกำรบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยโ์ดยกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีบนสถำนี
รถไฟฟ้ำบีทีเอส ดงัมีรำยละเอียดในขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเท
นเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)) ดงันั้น กำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภำยใตธุ้รกรรมกำร
ออกและเสนอขำยหุ้น PP จะท ำให้บริษทัฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อกำรรองรับโครงกำรดงักล่ำว 
และท ำให้กำรขยำยธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลของบริษทัฯ และให้เช่ำพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนี
รถไฟฟ้ำบีทีเอสเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และหำกบริษทัฯ ใช้เงินกูท้ั้งจ ำนวนในกำรลงทุน
ดงักล่ำวจะกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เน่ืองจำกจะมีภำระดอกเบ้ียจ่ำยเพ่ิมขึ้น 

ควำมสมเหตุสมผลของกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 
(Private Placement)  

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนในคร้ังน้ีมีควำมเหมำะสม เน่ืองจำกเป็น
กำรช่วยเพ่ิมสภำพคล่องของบริษทัฯ และลดภำระของบริษทัฯ ในกำรจดัหำกระแสเงินสดเพ่ือ
ใช้ในกำรลงทุนก่อสร้ำง และ/หรือ ปรับปรุงพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส และ
เป็นแหล่งเงินทุนส ำหรับสต็อกสินคำ้ของร้ำนเทอร์เทิล รวมถึงใช้ในกำรซ้ือหุ้นทั้งหมดของ 
GW และกำรลงทุนอื่น ๆ  ดงัมีรำยละเอียดในขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกบั
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)) ซ่ึงถำ้หำกบริษทัฯ ใชเ้งินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับกำร
ลงทุนและช ำระค่ำหุ้น GW จะส่งผลให้อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อทุน (Interest D/E 
Ratio) ของบริษทัฯ สูงขึ้นจำก 0.29 เท่ำ เป็น 3.53 เท่ำ นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัไดผู้ล้งทุนมำเป็น
พนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษทัฯ อีกดว้ย ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ให้มี
ควำมมัน่คงและแขง็แกร่งต่อไปในอนำคต 

ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้ำนฐำนะทำงกำรเงินจำกกำรเพ่ิมทุนและกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรใชเ้งิน 

กำรเพ่ิมทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะส่งผลกระทบดำ้นกำรลดลงของส่วน
แบ่งก ำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ำกบัร้อยละ 61.90 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO (ซ่ึงจะ
เสนอต่อผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัในวำระถดัไป) ครบตำมสิทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณีท่ี
ไม่มีผูถื้อหุ้นเดิมรำยใดใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำย
หุ้น RO อย่ำงไรก็ดี หำกบริษทัฯ สำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนทั้งในธุรกรรมกำร
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ออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะไดรั้บ
เงินทั้งส้ิน 4,039,200,000 บำท ซ่ึงจะท ำให้บริษทัฯ มีควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินมำกขึ้นในกำร
ลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ตำมขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุน้
สำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ำกดั (มหำชน)  

นอกจำกน้ี เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเงินทุนจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP บริษทัฯ ก็จะสำมำรถลงทุนในธุรกิจร้ำนเทอร์เทิล และธุรกิจกำรบริหำร
จดักำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสได ้ส่งผลให้สินทรัพยข์องบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นจำก
กำรกำรบนัทึกสิทธิภำยใตสั้ญญำให้สิทธิฯ เป็นสินทรัพยใ์นรูปแบบของสัญญำเช่ำตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญำเช่ำ อย่ำงไรก็ตำม หน้ีสินของบริษทัฯ ในกำรช ำระ
ค่ำเช่ำดังกล่ำวก็จะเพ่ิมขึ้นด้วยจำกกำรบันทึกบัญชีตำมมำตรฐำนบัญชีดังกล่ำว นอกจำกน้ี 
โครงสร้ำงรำยไดข้องบริษทัฯ ก็จะมีกำรเพ่ิมเติมส่วนของรำยไดจ้ำกธุรกิจร้ำนเทอร์เทิล และธุรกิจ
กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสเข้ำมำ โดยคำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นใน
สัดส่วนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 80 เม่ือเทียบกบัธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ ์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัเดิม
ของบริษทัฯ 

ควำมสมเหตุสมผลเม่ือเปรียบเทียบกบักำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอกท่ีเป็นอิสระ 

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำ กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ POV ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นมำกกว่ำกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวกบับุคคลภำยนอก
ซ่ึงเป็นบุคคลอิสระ เน่ืองจำกกำรท่ี POV ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ VGI จองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนและ
เขำ้มำเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษทัฯ ท ำให้บริษทัฯ ไดม้ำซ่ึงสิทธิในกำรบริหำรจดักำร
พ้ืนท่ีบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสจำก VGI (ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 1 
(สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชั่น อินเตอร์
เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)) และส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 4 (สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึง
สินทรัพย ์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ของบริษทั เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ำกดั (มหำชน) ตำมบญัชี 2 ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)) 
ท ำให้กำรขยำยธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลของบริษทัฯ และกำรบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีบนสถำนีรถไฟฟ้ำ
บีทีเอสของบริษทัฯ มีควำมแน่นอนและมีโอกำสในกำรเติบโต ซ่ึงเม่ือพิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำร
ท่ี POV ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ VGI เข้ำมำเป็นผูถื้อหุ้นและพนัธมิตรของบริษทัฯ จะช่วย
ส่งเสริมศกัยภำพในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนี
รถไฟฟ้ำบีทีเอส และธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลของบริษทัฯ ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

นอกจำกน้ี รำคำเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุน ไม่เป็นรำคำต ่ำตำมประกำศเร่ืองกำร
อนุญำตเสนอขำยหุ้น PP และเป็นรำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด จึงเป็นรำคำท่ีมีควำม
สมเหตุสมผล และเป็นธรรมกบัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
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ควำมเป็นไปไดข้องแผนกำรใชเ้งินเพ่ิมทุนรวมทั้งสถำนะและควำมคืบหนำ้ของโครงกำร 

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำ กำรเพ่ิมทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะท ำให้
บริษทัฯ มีเงินทุนเพียงพอในกำรรองรับโครงกำรต่ำง ๆ ดงัมีรำยละเอียดในขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่ง
มำดว้ย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)) โดยโครงกำรดงักล่ำวจะท ำ
ให้กำรขยำยธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลของบริษทัฯ เป็นไปโดยมีศกัยภำพ อีกทั้งบริษทัฯ จะมีเงินทุน
เพียงพอเพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจร้ำนเทอร์เทิล รวมถึงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงพ้ืนท่ี 
บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสภำยใตสั้ญญำให้สิทธิฯ และสำมำรถต่อยอดธุรกิจดงักล่ำวไดต้ำม
โครงกำรท่ีวำงไวใ้นขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกดั 
(มหำชน) นอกจำกน้ี กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนภำยใตธุ้รกรรม PP จะท ำให้
บริษทัฯ ไดม้ำซ่ึงพนัธมิตรทำงธุรกิจท่ีมีควำมแข็งแกร่ง โดยสำมำรถท ำให้บริษทัฯ ไดม้ำซ่ึง
สิทธิในกำรบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสท่ี VGI ไดรั้บสัมปทำนมำ
จำก BTSC ครอบคลุมมำกท่ีสุดถึงจ ำนวน 31 สถำนี เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจร้ำนเทอร์
เทิลของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภำพและสำมำรถเขำ้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็นจ ำนวนมำก และ
บริษทัฯ ยงัมีสิทธิก่อนบุคคลภำยนอกรำยอ่ืนในกำรต่อระยะเวลำของสิทธิดงักล่ำวและไดรั้บ
สิทธิบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสเพ่ิมเติมจำก VGI หำก VGI ไดรั้บสิทธิจำก 
BTSC หรือบริษทัในเครือ ในอนำคตอีกดว้ย (โปรดดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 
สำรสนเทศรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทั เนชั่น อินเตอร์
เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)) ซ่ึงท ำให้ธุรกิจร้ำนเทอร์เทิล และธุรกิจกำรบริหำร
จดักำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส รวมถึงโครงกำรของบริษทัฯ ตำมขอ้ 4.2 
ของส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) มีควำมมัน่คงและ
แน่นอน และมีโอกำสเติบโตในอนำคตรวมถึงสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงธุรกิจให้แก่บริษัทฯ 
นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำโครงกำรดงักล่ำวมีควำมเป็นไปได ้เน่ืองจำกบริษทัฯ  
มีประสบกำรณ์จำกกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลจ ำนวน 3 สถำนี และธุรกิจกำรบริหำรจดักำร
พ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมำจำก VGI ก่อนหน้ำน้ี รวมถึง
บริษทัฯ ยงัมีผูบ้ริหำรและคณะท ำงำนทั้งท่ีมีอยู่เดิมและท่ีเขำ้มำใหม่ท่ีมีควำมสำมำรถและ 
มีประสบกำรณ์ในธุรกิจคำ้ปลีกซ่ึงจะเป็นแรงขบัเคล่ือนกำรด ำเนินดงักล่ำว 

ค ำรับรองของคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทัขอรับรองว่ำ คณะกรรมกำรบริษทัไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์
สุจริตและระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี
แล้ว รวมทั้ งได้ตรวจสอบข้อมูลของ POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ำกัด และ Sliver Reward 
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Holdings Limited อยำ่งระมดัระวงั และเห็นว่ำบุคคลดงักล่ำวจะสำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้แก่
บริษทัฯ และมีศกัยภำพในกำรลงทุน เน่ืองจำกเห็นว่ำ 

(1) POV เป็นบริษทัย่อยท่ี VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 
โดย VGI เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ  และมีฐำนะทำงกำรเงิน
แข็งแกร่ง โดยจำกขอ้มูลงบกำรเงินรวมล่ำสุดของ  VGI ประจ ำไตรมำส 3 ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 VGI มีสินทรัพยร์วมจ ำนวน 27,951.15 ลำ้นบำท และ
รำยไดร้วม จ ำนวน 3,171.98 ลำ้นบำท และจำกขอ้มูลงบกำรเงินรวมล่ำสุดของ POV 
ส ำหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 POV มีสินทรัพยร์วมจ ำนวน 
14.88 ลำ้นบำท และรำยไดร้วมจ ำนวน 0.08 ลำ้นบำท 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ จะได ้VGI เขำ้มำเป็นผูถื้อหุ้นทำงออ้ม ท ำให้บริษทัฯ มีพนัธมิตร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในกำรผนึกก ำลังเสริมสร้ำงให้ธุรกิจของบริษัทฯ 
แขง็แกร่งขึ้นดว้ย 

(2) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ำกัด จะใช้เงินส่วนหน่ึงท่ีได้รับจำกกำรขำยหุ้น GW ภำยใต้
ธุรกรรมกำรเข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของ GW เพ่ือช ำระค่ำหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้ตรวจสอบ
เอกสำรทำงกำรเงินของนำยกำนต์ สมบติัศิริ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั เวิร์ค 
เอ็กซ์ จ ำกดั ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.80 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั เวิร์ค 
เอก็ซ์ จ ำกดั แลว้ จึงเห็นว่ำนำยกำนต ์สมบติัศิริ เป็นผูมี้ฐำนะทำงกำรเงินท่ีมัน่คงและมี
เงินเพียงพอท่ีจะเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ำกดั 

นอกจำกน้ี กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ บริษทั เวิร์ค 
เอก็ซ์ จ ำกดั ยงัส่งผลให้บริษทัฯ ไดพ้นัธมิตรทำงธุรกิจอยำ่งนำยกำณฑ ์สมบติัศิริ ผูถื้อ
หุ้นรำยใหญ่ของบริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูมี้ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ รวมถึง
ประสบกำรณ์ในธุรกิจของ GW โดยนำยกำณฑ์ สมบติัศิริ จะยงัคงมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรธุรกิจของ GW ต่อไป เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของ GW มีควำมต่อเน่ือง 

(3) Sliver Reward Holdings Limited จะใช้เ งินท่ีได้รับจำกกำรขำยหุ้น GW ภำยใต้
ธุรกรรมกำรเข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของ GW เพ่ือช ำระค่ำหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP โดยเงินท่ี Sliver Reward Holdings 
Limited จะไดรั้บจำกกำรขำยหุ้น GW นั้น เพียงพอและมำกกว่ำจ ำนวนเงินท่ี Sliver 
Reward Holdings Limited จะต้องใช้ช ำระค่ำหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภำยใต้
ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP 
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กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ี
มีส่วนไดเ้สียเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

หมำยเหตุ ในกรณีท่ีกรรมกำรบริษัทไม่ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวงัรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเพ่ิมทุน หำกกำรไม่ปฏิบติัหน้ำท่ีดงักล่ำว
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทัฯ ผูถื้อหุ้นสำมำรถฟ้องเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกรรมกำร
บริษทัได ้ตำมมำตรำ 85 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำร
แก้ไขเพ่ิมเติม) และหำกกำรไม่ปฏิบติัหน้ำท่ีนั้นเป็นเหตุให้กรรมกำรบริษทัหรือบุคคลท่ีมี
ควำมเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุ้นสำมำรถใช้สิทธิฟ้องร้องส่งคืนประโยชน์
จำกกรรมกำรนั้นแทนบริษทัฯ ไดต้ำมมำตรำ 89/18 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 240,000,000 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  เน่ืองจำกบริษทัฯ มีควำมประสงค์จะระดมเงินลงทุนเพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจของบริษทัฯ 
ดงักล่ำวในวำระท่ี 1 และ 2 ขำ้งตน้ บริษทัฯ จึงมีควำมประสงค์ท่ีจะเขำ้ท ำธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น  RO ซ่ึงเป็นกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเ พ่ิมทุน  จ ำนวนไม่ เกิน 
240,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอตัรำกำรจดัสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมญัเพ่ิมทุน โดยเศษของหุ้น
ให้ปัดทิ้ง ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ  3.30 บำท รวมมูลค่ำ 792,000,000 บำท  โดยบริษัทฯ  
มีวตัถุประสงค์ในกำรใช้เงินทุนดังกล่ำวในกำรลงทุนในธุรกิจค้ำปลีก และ/หรือ ธุรกิจท่ี
สนับสนุนธุรกิจคำ้ปลีก นอกเหนือจำกธุรกิจร้ำนเทอร์เทิล โดยปัจจุบนับริษทัฯ อยู่ระหว่ำง
ศึกษำควำมเป็นไปไดก่้อนท่ีจะตดัสินใจลงทุนดงักล่ำว หรืออำจน ำไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจกำรของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอำจน ำมำใชเ้พื่อช ำระค่ำตอบแทนบำงส่วนของธุรกรรมกำรเขำ้
ท ำสัญญำให้สิทธิฯ ภำยใตสั้ญญำให้สิทธิฯ ซ่ึงมีก ำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นรำยไตรมำส 
และเพื่อลงทุนส ำหรับโครงกำรในอนำคต โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมำ
ด้วย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของ
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)) 

ทั้งน้ี รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Rights Offering) ในรำคำหุ้นละ 3.30 บำท เป็นรำคำท่ีไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด  
โดยในกำรพิจำรณำรำคำตลำด บริษทัฯ ไดใ้ช้รำคำซ้ือขำยถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นของ
บริษทัฯ ในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 10 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมกำรมีมติ
ให้เสนอวำระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน
ดงักล่ำว คือระหว่ำงวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวนัท่ี 1 มีนำคม พ.ศ. 2565 ซ่ึงจะเท่ำกบั 
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3.66 บำท (ขอ้มูลจำก SETSMART) และรำคำเสนอขำยดงักล่ำวเป็นรำคำเดียวกบักำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ในธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP ดงักล่ำวในวำระท่ี 3 ขำ้งตน้ 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเหลือจำกกำรจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ในรอบแรกแล้ว บริษทัฯ จะจัดสรรหุ้นสำมญั 
เพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูถื้อหุ้นซ่ึงแสดงควำมจ ำนงขอจองซ้ือเกินสัดส่วน โดยบริษทัฯ จะ
จัดสรรให้ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นจนกว่ำจะหมด หรือไม่สำมำรถจัดสรรได้เน่ืองจำกเป็น  
เศษหุ้น หรือจนกว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นรำยใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุ้นดงักล่ำวอีกต่อไป และในกรณี
ท่ีมีหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเหลือจำกกำรจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น บริษทัฯ จะ
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อตดัหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนท่ีเหลือจำกกำรเสนอขำยดงักล่ำวต่อไป  

ในกำรน้ี บริษทัฯ ได้ก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 และวนัจองซ้ือหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนท่ีเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมในระหว่ำงวนัท่ี 24 และวนัท่ี 27 – 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 
ทั้งน้ี สิทธิดงักล่ำวตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ก่อน  

นอกจำกน้ี ในกรณีท่ีธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณ์ตำมท่ี
ก ำหนดในสัญญำจองซ้ือหุ้นท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัมีรำยละเอียดในวำระท่ี 3 ขำ้งตน้ บริษทัฯ จะยกเลิก
กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ทั้งน้ี  
ผูล้งทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น  PP จะไม่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ท่ีออกภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ในคร้ังน้ี โดยรำยละเอียดของ
ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกบักำร
เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็
ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)) และส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 (แบบรำยงำนกำรเพ่ิมทุน (F53-4)) โดย
บริษทัฯ คำดว่ำกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) จะเสร็จส้ินภำยในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2565 

ดว้ยเหตุผลดงัท่ีกล่ำวขำ้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติักำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO โดยมีรำยละเอียดตำมท่ี
ได้เสนอมำทุกประกำร และพิจำรณำมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ/หรือ
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีสำยงำนกำรเงิน บุคคลท่ีประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ/หรือประธำน
เจำ้หน้ำท่ีสำยงำนกำรเงินมอบหมำย มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำและก ำหนดรำยละเอียดอื่นใดท่ี
จ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ซ่ึงรวมไปถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง (1) (ก) กำรจะไม่เสนอ
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ขำยหรือไม่จัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ในกรณีท่ี
ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณ์ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ
จองซ้ือหุ้นท่ีเก่ียวข้อง และ (ข) กำรก ำหนด หรือแก้ไขเง่ือนไข และรำยละเอียดใด ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ซ่ึงรวมถึงกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน กำรก ำหนดวนั
เสนอขำย ระยะเวลำกำรจองซ้ือ และกำรช ำระค่ำหุ้น (2) เจรจำ ตกลง เขำ้ท ำและลงนำมใน
เอกสำรใด ๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ดงักล่ำว รวมถึงกำรแกไ้ขเอกสำร
ดงักล่ำว (3) ลงนำมในแบบค ำขออนุญำต กำรขอผ่อนผนัต่ำง ๆ หนังสือบอกกล่ำว ตลอดจน
เอกสำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ดงักล่ำว ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อ และกำรยื่นค ำขอ
อนุญำตหรือขอผ่อนผนั กำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ รวมถึงเอกสำรอื่นใดต่อ
เจำ้หน้ำท่ีหรือตวัแทน ของหน่วยงำนใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนกำรน ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ดังกล่ำวเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และ  
(4) ด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ดงักล่ำวตำมสมควร 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้จึงมีมติอนุมติั และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษทั ประธำน
เจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ/หรือประธำนเจำ้หน้ำท่ีสำยงำนกำรเงิน บุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทั 
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ/หรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีสำยงำนกำรเงินมอบหมำย มีอ ำนำจใน
กำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีเสนอขำ้งตน้ 
เน่ืองจำกเห็นว่ำ ธุรกรรมดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

ควำมเหมำะสมของรำคำในเร่ืองกำรขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน   

คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำรำคำหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมภำยใต้
ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO มีควำมเหมำะสมแลว้ เน่ืองจำกเป็นรำคำเดียวกบัรำคำ
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขำยให้แก่ผูล้งทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ดงัมี
รำยละเอียดในวำระท่ี 3 ข้ำงต้น ซ่ึงเป็นกำรให้สิทธิแก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่
ก่อให้เกิดกำรไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูถื้อหุ้นรำยใด 
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ท่ีมำของกำรก ำหนดรำคำเสนอขำย 

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำรำคำเสนอขำยเป็นรำคำเป็นรำคำเดียวกบัรำคำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ี
เสนอขำยให้แก่ผูล้งทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น  PP ซ่ึงไม่เป็นรำคำต ่ำตำม
ประกำศเร่ืองกำรอนุญำตเสนอขำยหุ้น PP และเป็นรำคำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด และรำคำเสนอ
ขำยหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ไม่ก่อให้เกิด
กำรไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูถื้อหุ้นรำยใด 

เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน  

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำ บริษทัฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) เน่ืองจำกบริษทัฯ 
ตอ้งกำรแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นกำรลงทุนในธุรกิจคำ้ปลีก และ/หรือ ธุรกิจท่ีสนบัสนุนธุรกิจคำ้
ปลีก นอกเหนือจำกธุรกิจร้ำนเทอร์เทิล รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรของกลุ่ม
บริษทัฯ ซ่ึงอำจน ำมำใชเ้พื่อช ำระค่ำตอบแทนบำงส่วนของธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ 
ภำยใตสั้ญญำให้สิทธิฯ และเพื่อลงทุนส ำหรับโครงกำรในอนำคต ดงัมีรำยละเอียดในขอ้ 4.2 
ของส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)) ดงันั้น กำรออก
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO จะท ำให้บริษทัฯ 
มีเงินทุนเพียงพอต่อกำรรองรับโครงกำรดงักล่ำว และท ำให้กำรขยำยธุรกิจบริหำรจดักำรพ้ืนท่ี
เชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และหำกบริษทัฯ ใชเ้งินกูท้ั้ง
จ ำนวนในกำรลงทุนดังกล่ำวจะกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เน่ืองจำกจะมีภำระ
ดอกเบ้ียจ่ำยเพ่ิมขึ้น 

ควำมสมเหตุสมผลของกำรเพ่ิมทุน  

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในคร้ังน้ีมีควำมเหมำะสม เน่ืองจำกเป็นกำรช่วย
เพ่ิมสภำพคล่องของบริษทัฯ และลดภำระของบริษทัฯ ในกำรจดัหำกระแสเงินสดเพื่อลงทุน
ในธุรกิจคำ้ปลีก และ/หรือ ธุรกิจท่ีสนบัสนุนธุรกิจคำ้ปลีก นอกเหนือจำกธุรกิจร้ำนเทอร์เทิล
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอำจน ำมำใช้เพื่อช ำระค่ำตอบแทน
บำงส่วนของธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิฯ ภำยใตสั้ญญำให้สิทธิฯ และเพื่อลงทุนส ำหรับ
โครงกำรในอนำคต ดงัมีรำยละเอียดในขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกบักำร
เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็
ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)) 
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ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้ำนฐำนะทำงกำรเงินจำกกำรเพ่ิมทุนและกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรใชเ้งิน 

กำรเพ่ิมทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะส่งผลกระทบดำ้นกำรลดลงของส่วน
แบ่งก ำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ำกบัร้อยละ 61.90 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ครบ
ตำมสิทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นเดิมรำยใดใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทฯ สำมำรถออกและ 
เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนทั้งในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและ
เสนอขำยหุ้น RO ในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะไดรั้บเงินทั้งส้ิน 4,039,200,000 บำท ซ่ึงจะท ำให้บริษทัฯ 
มีควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินมำกขึ้นในกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ตำมขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมำ
ด้วย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของ
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

ควำมเป็นไปไดข้องแผนกำรใชเ้งินเพ่ิมทุนรวมทั้งสถำนะและควำมคืบหนำ้ของโครงกำร 

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำ กำรเพ่ิมทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO จะท ำ
ให้บริษทัฯ มีเงินทุนเพียงพอในกำรรองรับกำรลงทุนในธุรกิจค้ำปลีก และ/หรือ ธุรกิจท่ี
สนบัสนุนธุรกิจคำ้ปลีก นอกเหนือจำกธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
ของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอำจน ำมำใชเ้พื่อช ำระค่ำตอบแทนบำงส่วนของธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำ
ให้สิทธิฯ ภำยใตสั้ญญำให้สิทธิฯ และเพื่อลงทุนส ำหรับโครงกำรในอนำคต ดงัมีรำยละเอียด
ในข้อ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมำด้วย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนและ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน))  
ซ่ึงท ำให้ธุรกิจกำรบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส รวมถึงโครงกำร
ของบริษทัฯ ตำมขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทั เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด 
(มหำชน)) มีควำมมัน่คงและแน่นอน และมีโอกำสเติบโตในอนำคตรวมถึงสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำง
ธุรกิจให้แก่บริษทัฯ 

กำรลงมติ มติในวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและ  
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

หมำยเหตุ ในกรณีท่ีกรรมกำรบริษัทไม่ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวงัรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเพ่ิมทุน หำกกำรไม่ปฏิบติัหน้ำท่ีดงักล่ำว
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทัฯ ผูถื้อหุ้นสำมำรถฟ้องเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกรรมกำร
บริษทัได ้ตำมมำตรำ 85 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำร
แก้ไขเพ่ิมเติม) และหำกกำรไม่ปฏิบติัหน้ำท่ีนั้นเป็นเหตุให้กรรมกำรบริษทัหรือบุคคลท่ีมี
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ควำมเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุ้นสำมำรถใช้สิทธิฟ้องร้องส่งคืนประโยชน์
จำกกรรมกำรนั้นแทนบริษทัฯ ไดต้ำมมำตรำ 89/18 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 25,000,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจ านวน 390,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 365,549,286 บาท โดยการ

ตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล สืบเน่ืองจำกธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมวำระท่ี 3 และ
ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมวำระท่ี 4 ขำ้งตน้ บริษทัฯ จึง
ตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นดงักล่ำว อย่ำงไรก็ดี 
เน่ืองจำกบริษทัฯ ยงัคงมีหุ้นสำมญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 25,000,000 หุ้น โดยเป็นหุ้น
เหลือจำกกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนแบบก ำหนดวตัถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อ
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement)  จ ำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 1.00 บำท ซ่ึงภำยใตบ้ทบญัญติัมำตรำ 136 แห่งแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) ก ำหนดว่ำ บริษทัมหำชนจ ำกดัจะเพ่ิมทุนจำกจ ำนวน
ท่ีจดทะเบียนไวแ้ล้วได้โดยกำรออกหุ้นใหม่เพ่ิมขึ้น และจะกระท ำได้เม่ือหุ้นทั้งหมดได้
ออกจ ำหน่ำยและไดรั้บช ำระเงินค่ำหุ้นครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุ้นยงัจ ำหน่ำยไม่ครบ หุ้นท่ี
เหลือต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
เท่ำนั้น ดงันั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 25,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
390,549,286 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 365,549,286 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญท่ียงั
ไม่ได้ออกจ ำหน่ำยและไม่ได้ออกไวเ้พื่อรองรับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนแบบก ำหนด
วตัถุประสงค์ (Specific Objective) เพ่ือเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) 
ของบริษทัฯ จ ำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้จึงมีมติอนุมติั และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอขำ้งตน้ 

กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมวำระท่ี 5 
ขำ้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อควำมต่อไปน้ีแทน ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทั
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มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวง
พำณิชย ์มีอ ำนำจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค ำเพ่ือให้เป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 
จ ำนวน 

365,549,286 บำท (สำมร้อยหกสิบห้ำล้ำนห้ำแสนส่ี
หม่ืนเกำ้พนัสองร้อยแปดสิบหกบำท) 

 แบ่งออกเป็น 365,549,286 หุ้น (สำมร้อยหกสิบห้ำล้ำนห้ำแสนส่ี
หม่ืนเกำ้พนัสองร้อยแปดสิบหกหุ้น) 

 มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท (หน่ึงบำท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสำมญั 365,549,286 หุ้น (สำมร้อยหกสิบห้ำล้ำนห้ำแสนส่ี
หม่ืนเกำ้พนัสองร้อยแปดสิบหกหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ  -            หุ้น (         -  )” 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้จึงมีมติอนุมติั และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. ตำมรำยละเอียดท่ี
เสนอขำ้งตน้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,224,000,000 บาท จากทุน 

จดทะเบียนเดิมจ านวน 365,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,589,549,286 บาท โดย

การออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคลอ้งกบัธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมวำระท่ี 3 
และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมวำระท่ี 4 ขำ้งตน้ บริษทัฯ 
จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 1,224,000,000 
บำท จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 365,549,286 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,589,549,286 
บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท 
เพ่ือรองรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้จึงมีมติอนุมติั และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอขำ้งตน้ 

กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมวำระท่ี 7 
ขำ้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อควำมต่อไปน้ีแทน ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทั
มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวง
พำณิชย ์มีอ ำนำจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค ำเพ่ือให้เป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 
จ ำนวน 

1,589,549,286 บำท (หน่ึงพนัห้ำร้อยแปดสิบเก้ำลำ้น
ห้ำแสนส่ีหม่ืนเก้ำพันสองร้อย
แปดสิบหกบำท) 

 แบ่งออกเป็น 1,589,549,286 หุน้ (หน่ึงพนัห้ำร้อยแปดสิบเก้ำลำ้น
ห้ำแสนส่ีหม่ืนเก้ำพันสองร้อย
แปดสิบหกหุ้น) 

 มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท (หน่ึงบำท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสำมญั 1,589,549,286 หุน้ (หน่ึงพนัห้ำร้อยแปดสิบเก้ำลำ้น
ห้ำแสนส่ีหม่ืนเก้ำพันสองร้อย
แปดสิบหกหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ -            หุ้น (         -  )” 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้จึงมีมติอนุมติั และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. ตำมรำยละเอียดท่ี
เสนอขำ้งตน้ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 9  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคลอ้งกบัธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมวำระท่ี 3 
และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมวำระท่ี 4 ขำ้งตน้ จึงเห็น
ควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ ำนวน 
1,224,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท เพ่ือเสนอขำยให้แก่บุคคลต่ำง ๆ ตำมรำย
วำระดงัต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 9.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 

ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตำมท่ีบริษัทฯ มีควำมประสงค์จะออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน จ ำนวนไม่เกิน 
984,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท ในรูปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อบุคคลใน
วงจ ำกดั (Private Placement) ในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ดงัมีรำยละเอียดในวำระ
ท่ี 3 ขำ้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ ดงักล่ำว จ ำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท ให้แก่ POV ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยท่ี VGI ถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด และเป็นบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.653 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและ
จ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ในธุรกรรม
กำรออกและเสนอขำยหุ้น PP (ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รำยใดใช้สิทธิจองซ้ือหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO) ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท 
รวมมูลค่ำ 3,146,550,000 บำท 

ทั้งน้ี รำยละเอียดของกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ในธุรกรรมกำร
ออกและเสนอขำยหุ้น PP ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ำกดั (มหำชน)) และ ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 (แบบรำยงำนกำรเพ่ิมทุน (F53-4)) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้จึงมีมติอนุมติั และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ในรูปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อ
บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement)ให้แก่ POV ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอขำ้งตน้ 

กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 9.2 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ จ านวน 15,350,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด  

 
3  ค ำนวณภำยใตส้มมติฐำนว่ำ ไม่มีผูถ้ือหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ครบเต็มจ ำนวน 
POV บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ำกดั และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97 และร้อย
ละ 0.95 ตำมล ำดบั รวมกนัเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภำยหลงัจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้น RO และ ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP เสร็จส้ิน 
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ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตำมท่ีบริษัทฯ มีควำมประสงค์จะออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน จ ำนวนไม่เกิน 
984,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท ในรูปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อบุคคลใน
วงจ ำกดั (Private Placement) ในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ดงัมีรำยละเอียดในวำระ
ท่ี 3 ขำ้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ ดังกล่ำวจ ำนวน 15,350,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท ให้แก่บริษทั 
เวิร์ค เอ็กซ์ จ ำกดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละไม่เกิน 1.14 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและ
เสนอขำยหุ้น PP (ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รำยใดใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO) ในรำคำเสนอขำย 3.30 บำทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ำ
รวมทั้งส้ิน 50,655,000  บำท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้จึงมีมติอนุมติั และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ในรูปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อ
บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement)ให้แก่ บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ำกดั ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอ
ขำ้งตน้ 

กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9.3 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ จ านวน 15,150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตำมท่ีบริษัทฯ มีควำมประสงค์จะออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน จ ำนวนไม่เกิน 
984,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท ในรูปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อบุคคลใน
วงจ ำกัด (Private Placement) ในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ดังมีรำยละเอียดใน
วำระท่ี 3 ขำ้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่ำวจ ำนวน 15,150,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท ให้แก่ Sliver 
Reward Holdings Limited คดิเป็นสัดส่วนร้อยละไม่เกิน 1.12 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำย
แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP (ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รำยใดใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO) ในรำคำเสนอขำย 3.30 บำทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ำ
รวมทั้งส้ิน 49,995,000 บำท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้จึงมีมติอนุมติั และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ในรูปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อ
บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement)ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited ตำมรำยละเอียด
ท่ีเสนอขำ้งตน้ 
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กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 9.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 240,000,000 หุ้น ให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตำมท่ีบริษทัฯ มีควำมประสงค์จะออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ดงั
มีรำยละเอียดในวำระท่ี 4 ขำ้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำร
จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่ำวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้น (Rights Offering) จ ำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท ใน
อตัรำกำรจดัสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมญัเพ่ิมทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในรำคำ
เสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท รวมมูลค่ำ 792,000,000 บำท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้จึงมีมติอนุมติั และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้น (Rights Offering) ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอขำ้งตน้ 

กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ: ตำมมำตรำ 105 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำร
แกไ้ขเพ่ิมเติม) เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำวำระกำรประชุมครบตำมระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด สำมำรถขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมได ้

นอกจำกน้ี บริษทัฯ จะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นแสดงควำมคิดเห็น หรือซักถำมในเร่ืองอ่ืน ๆ 
เก่ียวกบับริษทัฯ นอกเหนือจำกท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมในวำระท่ี 10 น้ี 

กำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ในคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่ำนั้น โดยบริษทัฯ มิไดจ้ดัเตรียมสถำนท่ีหรือห้องประชุมส ำหรับ
กำรประชุมแต่อย่ำงใด ในกำรน้ี บริษทัฯ จะเปิดระบบให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะย่ืนแบบค ำร้อง เพื่อขอรับช่ือผูใ้ชง้ำน 
(Username) รหัสผ่ำน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) ส ำหรับกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมตั้งแต่วนัท่ี 28 เมษำยน 
พ.ศ. 2565 เวลำ 8.30 น. โดยผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลำ 12.00 น. ของวนั
ประชุมเป็นตน้ไป จนกว่ำจะปิดกำรประชุม 
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เว็บลิงก์ https://app.inventech.co.th/NINE051120R ส ำหรับลงทะเบียน
ยื่นแบบค ำร้องเพื่อขอรับช่ือผูใ้ชง้ำน รหัสผ่ำน และเวบ็ลิงก์ ส ำหรับ
กำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมหรือสแกน QR Code เพื่อเขำ้สู่ระบบ 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โปรดศึกษำหลกัเกณฑ์
และวิธีปฏิบติัในกำรมอบฉันทะ กำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 6 และขั้นตอนกำรใชง้ำนระบบประชุมผำ่น
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 7 หำกมีขอ้สงสัยหรือประสบปัญหำทำงเทคนิคในกำรลงทะเบียน
และกำรเขำ้ร่วมประชุม สำมำรถติดต่อหมำยเลขโทรศพัท์ 02 931 9138 ในระหว่ำงวนัท่ี 28 เมษำยน  – 10 พฤษภำคม พ.ศ. 
2565 เวลำ 8.30 น. – 17.30 น. (เฉพำะวนัท ำกำรเท่ำนั้น)  

หำกผูถื้อหุ้นไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะ
ให้กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยผูถื้อหุ้นสำมำรถศึกษำขอ้มูลของ
กรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบฉันทะและนิยำมกรรมกำรอิสระ ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 8 และเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงสำมำรถดำวน์โหลดไดจ้ำกเว็บไซต์ของบริษทัฯ พร้อมแนบหลกัฐำนกำร
แสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 6 ในกำรน้ี บริษทัฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 9 

ทั้งน้ี เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำร บริษทัฯ ขอควำมร่วมมือจำกผูถื้อหุ้น
ให้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนมำยงับริษทัฯ ทำงไปรษณียต์ำมท่ีอยู่ท่ีระบุดำ้นล่ำงน้ี 
ภำยในวนัท่ี 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทั  
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 333 อำคำรเลำ้เป้งงว้น 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง  
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหำนคร 10900  

หำกผูถื้อหุ้นมีค ำถำมเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมท่ีตอ้งกำรให้บริษทัฯ ช้ีแจง ผูถื้อหุ้นสำมำรถจดัส่งค ำถำม 
พร้อมระบุช่ือ ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์และอีเมล (ถำ้มี) ท่ีสำมำรถติดต่อได ้มำยงับริษทัฯ ทำงอีเมลท่ี investor@nine.co.th  

อน่ึง บริษทัฯ จะด ำเนินกำรประชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี 4 กำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นตำมส่ิงท่ี 
ส่งมำดว้ย 10 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
   

 นำยรำเชน ลีรพนัธ์ุ 
 ประธำนกรรมกำร 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ 

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 
2/2565 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไดมี้มติอนุมติั (1) การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั กรุ๊ปเวิร์ค จ ากดั (“GW”) 
จากผูถื้อหุ้นเดิมของ GW และ (2) การเขา้ท าสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์(License to Manage and Operate 
Merchandising Space Agreement) เพื่อรับสิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีส าหรับการให้เช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์และส าหรับประกอบ
ธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของบริษทัฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จ านวน 31 สถานี กับ บริษทั วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 
(“VGI”) (“สัญญาให้สิทธิฯ”) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1) บริษทัฯ จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ GW (ไม่เพียงแต่บางส่วน) ซ่ึงเป็นบริษทัจ ากดัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งขึ้น
ภายใตก้ฎหมายไทย ประกอบธุรกิจบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์างส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และ
บริหารพ้ืนท่ีขายสินคา้บริเวณท่าเทียบเรือ (ดงัมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 4 (1)) ท่ีมุ่งเนน้การใชพ้ื้นท่ีดงักล่าว
เพื่อน าเสนอแบรนดข์องร้านคา้ต่อผูบ้ริโภค และเป็นช่องทางการซ้ือขายสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีสัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือ อนัมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา เป็น
จ านวน 62,500 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน GW จากผู ้
ถือหุ้นเดิมของ GW ทั้งหมดจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ (1) VGI (2) บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ากดั และ (3) Sliver Reward 
Holdings Limited (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ขาย”) ในราคาซ้ือขายจ านวนไม่เกิน 110 ลา้นบาท (“ธุรกรรมการเข้า

ซ้ือหุ้น GW”) และ  

2) บริษทัฯ จะเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ ส าหรับการบริหารจดัการพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จ านวน 31 สถานี 
(ซ่ึงรวมถึงพ้ืนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ี GW ไดรั้บสิทธิขา้งตน้ และท่ีบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในการบริหาร
จดัการอยู่ในปัจจุบนั ดงัมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 3 (2)) กบั VGI ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บสัมปทานในการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าวจากบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
(“BTSC”) ทั้งน้ี เพื่อรับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ส าหรับ
ประกอบธุรกิจบริหารจดัการร้านคา้ของบริษทัฯ ภายใตแ้บรนด์ “เทอร์เทิล”  ซ่ึงเป็นร้านขายสินคา้อุปโภค
บริโภค รวมถึงอาหารและเคร่ืองด่ืมพร้อมรับประทาน และส าหรับบริหารจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือการให้เช่าพ้ืนท่ีเชิง
พาณิชยแ์ก่ผูเ้ช่ารายอ่ืนในการประกอบกิจการร้านขายสินคา้หรือบริการประเภทต่าง ๆ โดยสัญญาดงักล่าวมี
ระยะเวลาประมาณ 7 ปี 5 เดือน (ส้ินสุดวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2572) และคู่สัญญาอาจต่อสัญญาไดต้ามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวมของธุรกรรมดังกล่าวจะมีมูลค่าประมาณ 3,985.93 ล้านบาท 
(“ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ”) โดยค านวณรวมจากมูลค่าดงัต่อไปน้ี 

(ก) ค่าตอบแทนตามท่ีก าหนดภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ จ านวนประมาณ 2,665.93 ลา้นบาท (ค านวณตาม
สูตรการค านวณค่าตอบแทนและการช าระค่าตอบแทนตามท่ีตกลงในสัญญาให้สิทธิฯ (รายละเอียดใน
ขอ้ 3. (2)) และน ามาค านวณเป็นมูลค่าตลอดอายสัุญญาให้สิทธิฯ กล่าวคือ 0.7516 x จ านวนผูโ้ดยสารท่ี
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ใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีก าหนดภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ จ านวน 31 สถานี 
(ซ่ึงนบัทั้งจ านวนผูโ้ดยสารขาเขา้และผูโ้ดยสารขาออก) เฉล่ียต่อวนัของปี 2562 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีค่าสูงสุด 
ซ่ึงเท่ากบั 1,295,710* x จ านวนวนัต่อปี (ซ่ึงเท่ากบั 365 x ระยะเวลาของสัญญาให้สิทธิฯ ซ่ึงเท่ากบั 7 ปี 
5 เดือน)) 

*หมายเหตุ บริษทัฯ พิจารณาจากจ านวนผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเฉล่ียต่อวนัยอ้นหลงั 7 ปี 
(คิดดว้ยฐานปี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2564 

(ข) งบประมาณจ านวนไม่เกิน 1,120 ลา้นบาท ส าหรับการลงทุนก่อสร้างร้านคา้ของบริษทัฯ บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ จ านวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
สิทธิจาก VGI ในการบริหารจดัการในปัจจบุนั) ดงัมีรายละเอียดตามแผนการใชเ้งินท่ีบริษทัฯ จะไดจ้าก
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ในขอ้ 4.2.1 (2) ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) และ 

(ค) งบประมาณจ านวนไม่เกิน 200 ลา้นบาท ส าหรับการปรับปรุงร้านคา้ให้เช่าท่ีมีอยูเ่ดิม รวมทั้งการปรับ
ทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ในพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีที 
เอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ จ านวน 31 สถานี ดงัมีรายละเอียดตามแผนการใชเ้งินท่ีบริษทัฯ จะไดจ้าก
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ในขอ้ 4.2.1 (4) ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) 

(ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW และธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ รวมเรียกว่า “ธุรกรรมฯ”)  

ทั้งน้ี ธุรกรรมฯ ขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป”) โดยธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้
สิทธิฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 794.37 ซ่ึงค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบ
การเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดย
ขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 816.29 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไมมี่รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยร์ายการอื่นในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัในคร้ังน้ี ดงันั้น ขนาดรายการของธุรกรรมฯ จึงรวมเท่ากบัร้อยละ 
816.29 ซ่ึงสูงกว่าร้อยละ 50 จึงเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป  

ในการน้ี เน่ืองจาก บริษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (“POV”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ VGI ท่ี VGI 
ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 953,500,000 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในรูปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
(ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวเดียวกนัน้ีและมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 
70.65 (ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รายใดใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)1 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวของบริษทัฯ ดงันั้น 
ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว VGI และ POV จะเป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ส่งผลให้ VGI เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) และ
ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 9.60 และธุรกรรมการเขา้ท า
สัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ (โดยอา้งอิง
จากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
โดยขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 1,172.77 นอกจากน้ี บริษทัฯ มีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอื่นในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ POV ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัในคราวเดียวกันน้ี (ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) โดยมีขนาดรายการเท่ากบั ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของ
บริษทัฯ ดงันั้น เม่ือรวมขนาดรายการของธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW จาก VGI และ ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ ในคร้ัง
น้ีเขา้กบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 2,545.64 

ในการน้ี เน่ืองจากธุรกรรมฯ เขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป และธุรกรรม
การเขา้ซ้ือหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดธุรกรรมรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ดงัมีรายละเอียดขา้งตน้ บริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีตอ้ง
ด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท าธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป 
และประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

2) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่อขออนุมติัการเขา้ท า ธุรกรรมฯ ดงักล่าว โดยจะตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด

 
1  POV จะถือหุ้นของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ได้

ท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 
984,000,000 หุ้น (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ

หุ้น (Rights Offering) จ านวน 240,000,000 หุ้น(“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO”) ภายใตส้มมติฐานว่าผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจ านวน (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) 
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ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมี
ส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน และ 

3) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับธุรกรรมฯ และจัดส่งความเห็น
ดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษทั แคปปิตอล 
แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระส าหรับการเขา้ท าธุรกรรมฯ ในคร้ังน้ี 

นอกจากน้ี ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW ยงัเขา้ข่ายเป็นการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ ตาม
มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ มีหนา้ท่ี
จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในการน้ี บริษทัฯ จึงขอแจง้สารสนเทศของธุรกรรมฯ ดงักล่าว ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศรายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไป และประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัต่อไปน้ี 

1. วัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

ภายหลงัจากท่ีประชุมคณะกรรมการในคร้ังน้ีไดมี้มติอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมฯ บริษทัฯ คาดว่าจะเขา้ลงนามใน
สัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง อนัได้แก่ (1) สัญญาซ้ือขายหุ้น GW ระหว่างบริษทัฯ (ในฐานะผูซ้ื้อ) และกลุ่มผูข้าย (ในฐานะผูข้าย) 
(“สัญญาซ้ือขายหุ้น GW”) ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 และ (2) สัญญาให้สิทธิฯ ระหว่าง VGI (ในฐานะผูใ้ห้สิทธิ) และ 
บริษทัฯ (ในฐานะผูรั้บสิทธิ) ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยภายหลงัจากท่ีประชุมคณะกรรมการในคร้ังน้ีไดมี้มติ
อนุมติั บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าความตกลงในเง่ือนไขท่ีส าคญัของสัญญาให้สิทธิฯ เบ้ืองตน้ (Key Term) กบัคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
ทั้งน้ี ก่อนการเขา้ลงนามในสัญญาให้สิทธิฯ หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีแตกต่างไปจากสาระส าคญัท่ีก าหนดในเง่ือนไข
ท่ีส าคัญของสัญญาให้สิทธิฯ เบ้ืองต้น (Key Term) บริษัทฯ จะด าเนินการ ตามท่ีก าหนดในประกาศและหลักเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุ้นต่อไป ในการน้ี ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW และธุรกรรมการเขา้ท า
สัญญาให้สิทธิฯ จะเกิดขึ้นภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทัฯ ซ่ึงจะ
ประชุมในวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และภายหลงัจากท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนทั้งหมดภายใตสั้ญญาซ้ือขายหุ้น GW (ดงัมี
รายละเอียดปรากฏในขอ้ 3. (1)) และสัญญาให้สิทธิฯ (ดงัมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 3. (2)) เป็นผลส าเร็จ หรือไดรั้บการผ่อน
ผนัจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัฯ คาดว่าธุรกรรมฯ ดงักล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 

(1) ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW 

ผู้ซ้ือ : บริษทัฯ 

ผู้ขาย : 1. VGI 
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2. บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ากดั2 และ 

3. Sliver Reward Holdings Limited 3 

ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ : คู่สัญญาข้างต้นไม่ เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 
เ น่ืองจาก  POV ซ่ึง เป็นบริษัทย่อยของ  VGI ท่ี  VGI ถือหุ้นอยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ จ านวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ใน
รูปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) (ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในคราวเดียวกันน้ีและมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ
เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัฯ) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.654 ของจ านวนหุ้นท่ีออก
และจ าหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงันั้น ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 
VGI จะเป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ส่งผลให้ VGI เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ท าให้ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW จาก VGI เป็น
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

อย่างไรก็ตาม ผูข้ายรายอ่ืน อนัไดแ้ก่ บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั และ 
Sliver Reward Holdings Limited จะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัฯ ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

(2) ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธฯิ 

ผู้ให้สิทธิ : VGI 

ผู้รับสิทธ ิ : บริษทัฯ 

ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ : VGI เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ี 
เก่ียวโยงกนัดงัมีรายละเอียดในขอ้ (1) ขา้งตน้ 

 
2  บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ากดั เป็นบริษทัจ ากดัจดทะเบียนจดัตั้งภายใตก้ฎหมายไทย โดยมีผูถ้ือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ นาย

กาณฑ ์สมบติัศิริ นายภวินท ์สิงหละชาติ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช โดยบุคคลดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 
3  Sliver Reward Holdings Limited เป็นบริษทัจ ากดัจดทะเบียนจดัตั้งภายใตก้ฎหมายฮ่องกง โดยมีผูถ้ือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจ านวน 2 คน 

ไดแ้ก ่นายกาณฑ ์สมบติัศิริ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช โดยบุคคลดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 
4  POV จะถือหุ้นของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ได้

ท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ของบริษทัฯ 
ภายใตส้มมติฐานว่าผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 
เต็มทั้งจ านวน (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษทัฯ) 
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3. ลักษณะทั่วไปของรายการ 

(1) ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW 

บริษทัฯ จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ GW (ไม่เพียงแต่บางส่วน) เป็นจ านวน 62,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน GW จากผูถื้อหุ้นเดิมของ GW ในราคาซ้ือ
ขายจ านวนไม่เกิน 110 ลา้นบาท โดยในการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว บริษทัฯ จะเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้น 
GW โดยมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีส าคญัของสัญญาดงัน้ี 

สัญญาซ้ือขายหุ้น GW 

คู่สัญญา : (1) บริษทัฯ (ในฐานะผูซ้ื้อ) 

(2) VGI, บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings 
Limited (ในฐานะผูข้าย) 

เง่ือนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ : (1) บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน  
953,500,000 หุ้น ให้แก่ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP และ POV ไดท้  าการซ้ือและช าระราคาค่า
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

(2) บริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวน 
15,350,000 หุ้น ให้แก่ บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั และจ านวน 
15,150,000 หุ้ น  ใ ห้ แ ก่  Sliver Reward Holdings Limited 
ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

(3) บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นให้เข้าท า
ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW ตลอดจนการเขา้ท าสัญญาซ้ือขาย
หุ้น GW และปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามสัญญาซ้ือขายหุ้น GW 

(4) ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเป็นผลกระทบ
ร้ายแรงต่อ GW และไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ  
ท่ีท าให้คาดหมายได้ว่าจะท าให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ 
GW ก่อนวนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW เสร็จสมบูรณ์ 

เง่ือนไขการช าระเงิน : (1) ในวันท่ีเข้าท าธุรกรรม เพื่อให้การเข้าซ้ือหุ้น GW เสร็จ
สมบูรณ์ VGI จะด าเนินการโอนหุ้น GW ในส่วนของ VGI 
ทั้งหมด ให้แก่บริษทัฯ และบริษทัฯ จะช าระค่าหุ้น GW ใน
ส่วนของ VGI ทั้งจ านวน ซ่ึงเท่ากับ 22,001,760 บาท ให้แก่ 
VGI 
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(2) ในวันท่ีเข้าท าธุรกรรมเพื่อให้การเข้าซ้ือหุ้น  GW เสร็จ
สมบูรณ์ บริษัท เ วิ ร์ค เอ็กซ์ จ ากัด  และ Sliver Reward 
Holdings จะด าเนินการโอนหุ้น  GW ในส่วนของ บริษทั 
เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด  และ Sliver Reward Holdings ทั้ งหมด 
ให้แก่บริษัทฯ และ บริษัทฯ จะช าระเงินส่วนแรกตามท่ี
ก าหนดในสัญญาซ้ือขายหุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 98.30 
ของค่าหุ้น GW ทั้งหมดในส่วนของบริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั 
และ Sliver Reward Holdings ซ่ึงเท่ากบั 33,517,008.38 บาท 
และ 52,981,231.62 บาท ตามล าดบั ให้แก่บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ 
จ ากดั และ Sliver Reward Holdings Limited   

จากนั้น บริษทัฯ จะช าระค่าหุ้น GW ส่วนท่ีเหลือ ให้แก่บริษทั 
เ วิ ร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings Limited 
ภายหลงัจากวนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW เสร็จสมบูรณ์ 
โดยจะทยอยช าระเป็นรายงวด ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีครบก าหนด 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการ
เขา้ซ้ือหุ้น GW เสร็จสมบูรณ์ โดยมีจ านวนแตล่ะงวดคิดเป็น
งวดละประมาณร้อยละ 0.57 ของค่าหุ้น GW ทั้งหมดในส่วน
ของบริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั และ Sliver Reward Holdings 
ซ่ึงเท่ากบั 193,743.87 บาท และ 306,256.13 บาท ตามล าดบั 

เง่ือนไขส าคัญอ่ืน ๆ  : (1) ในวนัท่ีเข้าท าธุรกรรม เพื่อให้การเข้าซ้ือหุ้น GW เสร็จ
สมบูรณ์ บริษทัฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
จ านวน 15,350,000 หุ้น ให้แก่บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั และ
จ านวน  15,150,000 หุ้ น  ให้ แ ก่  Sliver Reward Holdings 
Limited ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ 
บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ากดั และ Sliver Reward Holdings Limited 
ได้ท าการซ้ือและช าระราคาค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 
ภายหลงัจากท่ีบริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั และ Sliver Reward 
Holdings Limited ไดรั้บช าระค่าหุ้น GW ในธุรกรรมการเขา้
ซ้ือหุ้น GW ในวนัเดียวกนั 

(2) บริษัท เ วิ ร์ค เอ็กซ์ จ ากัด  และ Sliver Reward Holdings 
Limited จะด าเนินการให้ผูบ้ริหารท่ีส าคญัคือ นายกาณฑ์ 
สมบติัศิริ ท างานเป็นผูบ้ริหารและกรรมการของ GW ให้แก่ 
GW โดยไม่ลาออก หรือกระท าผิดสัญญาจา้งอนัเป็นเหตุให้
ส้ินสุดสัญญาจา้งแรงงานกับ GW ตลอดระยะเวลานับแต่
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วนัท่ีลงนามในสัญญาฉบบัน้ีจนถึงครบก าหนดระยะเวลา 2 
ปีนบัแต่วนัท่ีวนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ 

(3) บริษัท เ วิ ร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings 
Limited จะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการแข่งขนักับ GW  
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้ม และไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือของบุคคลอื่น เวน้แต่ไดรั้บหนงัสือยินยอมเป็น
หนังสือจากผูซ้ื้อ นับแต่วนัท่ีธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW 
เสร็จสมบูรณ์จนกระทัง่ส้ินสุดระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัท่ี
นายกาณฑ์ สมบัติศิริ และนายภวินท์ สิงหละชาติ ส้ินสุด
จากการเป็นผูบ้ริหารและกรรมการของ GW 

(4) บริษัท เ วิ ร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings 
Limited จะด าเนินการให้นายกาณฑ์ สมบติัศิริ นายธนกร 
จ๋วงพานิช และนายภวินท ์สิงหละชาติ (แลว้แต่กรณี) จะไม่
กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการแข่งขนักบั GW ไม่ว่าจะโดยตรง
หรือโดยออ้ม และไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของ
บุคคลอ่ืน เวน้แต่ไดรั้บหนงัสือยินยอมเป็นหนงัสือจากผูซ้ื้อ 
นับแต่วันท่ี ธุรกรรมการเข้า ซ้ือหุ้น  GW เสร็จสมบูรณ์
จนกระทั่งส้ินสุดระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัท่ีนายกาณฑ์ 
สมบติัศิริ และนายภวินท ์สิงหละชาติ (แลว้แต่กรณี) ส้ินสุด
จากการเป็นผูบ้ริหารและกรรมการของ GW 

(5) ผู ้ขายแต่ละรายตกลงท่ีจะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทฯ  
ในความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการผิดสัญญา 
ฉบับน้ีของผูข้ายรายนั้นหรือการผิดค ารับรองของผูข้าย 
หรือการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง ขอ้ผูกพนั หรือขอ้ก าหนด
ใด ๆ ของผูข้ายรายนั้นท่ีระบุในสัญญาฉบบัน้ี โดยบริษทัฯ
จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือเรียกร้องค่าเสียหายขา้งตน้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี ส าหรับเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกับภาษีอากร  และ
ภายใน 5 ปี ส าหรับเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภาษีอากร นบัตั้งแต่วนัท่ี
ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW เสร็จสมบูรณ์ 

(6) ความรับผิดของผูข้ายแต่ละรายต่อการเรียกร้องค่าเสียหาย
ของบริษทัฯ อนัเกิดจากการท่ีค ารับรองของผูข้ายไม่เป็น
จริง ไม่ถูกตอ้ง หรือท าให้เขา้ใจผิดในสาระส าคญั จ ากดัไม่
เกินราคาซ้ือขายหุ้นเฉพาะในส่วนท่ีผูข้ายแต่ละรายได้รับ
ภายใตสั้ญญาซ้ือขายหุ้นฉบบัน้ี 
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(2)  ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ 

บริษทัฯ จะเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ เพื่อรับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส (1) ส าหรับประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านคา้ของบริษทัฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” 
(“ร้านเทอร์เทิล”) ซ่ึงเป็นร้านขายสินคา้อุปโภคบริโภค รวมถึงอาหารและเคร่ืองด่ืมพร้อมรับประทาน และ (2) 
ส าหรับบริหารจดัการพ้ืนท่ีเพื่อการให้เช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยแ์ก่ผูเ้ช่ารายอ่ืนในการประกอบกิจการร้านขายสินคา้
หรือบริการประเภทต่าง ๆ ทั้งน้ี พ้ืนท่ีภายใตสั้ญญาดงักล่าวตั้งอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจ านวน 31 สถานี 
ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีบนสถานีดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(ก) พ้ืนท่ีทั้งหมดบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจ านวน 3 สถานี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีบริษทัฯ ได้รับสิทธิในการ
บริหารจดัการจาก VGI ในปัจจุบนั และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานในอนาคตของ
บริษทัฯ และการก าหนดขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญา VGI และบริษทัฯ จะด าเนินการยกเลิกการให้
และรับสิทธิในสถานีดงักล่าว จากนั้น VGI จะให้สิทธิในสถานีดงักล่าวแก่บริษทัฯ ภายใตสั้ญญาให้
สิทธิฯ เพียงฉบบัเดียว (โปรดดูรายละเอียดเง่ือนไขของสัญญาให้สิทธิฯ ในตารางดา้นล่าง) 

(ข) พ้ืนท่ีบางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจ านวน 5 สถานี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีทั้งหมดท่ี GW ไดรั้บสิทธิในการ
บริหารจดัการจาก VGI ในปัจจุบนั โดย VGI จะด าเนินการโอนสิทธิและหน้าท่ีของตนภายใตสั้ญญา
ให้สิทธิระหว่าง VGI และ GW มายงับริษทัฯ เพ่ือรวมพ้ืนท่ีดังกล่าวมาอยู่ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ 
(โปรดดูรายละเอียดเง่ือนไขของสัญญาให้สิทธิฯ ในตารางดา้นล่าง)   

อน่ึง สัญญาให้สิทธิฯ มีระยะเวลาประมาณ 7 ปี 5 เดือน โดยจะส้ินสุดวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2572 และคู่สัญญา
อาจต่อสัญญาได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวมของสัญญาให้สิทธิฯ จะมีมูลค่า
ประมาณ 2,665.93 ลา้นบาท และเม่ือรวมค่าก่อสร้างร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภาย
ใต้สัญญาให้สิทธิฯ และค่าปรับปรุงร้านคา้ให้เช่าท่ีมีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทศันียภาพและก่อสร้างใหม่
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ในพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ คาดว่า
ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ จะมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 3,985.93 ลา้นบาท5  

 
5  มูลค่ารวมของธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ ดงักล่าว ค านวณจาก  

(1) ค่าตอบแทนตามท่ีก าหนดภายใตส้ัญญาให้สิทธิฯ จ านวนประมาณ 2,665.93 ลา้นบาท (ค านวณตามสูตรการค านวณค่าตอบแทน
และการช าระค่าตอบแทนตามท่ีตกลงในสัญญาให้สิทธิฯ และน ามาค านวณเป็นมูลค่าตลอดอายสุัญญาให้สิทธิฯ กล่าวคือ 0.7516 
x จ านวนผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีก าหนดภายใตส้ัญญาให้สิทธิฯ จ านวน 31 สถานี (ซ่ึง
นับทั้งจ านวนผูโ้ดยสารขาเขา้และผูโ้ดยสารขาออก) เฉลี่ยต่อวนัของปี 2562 ซ่ึงเป็นเป็นท่ีมีค่าสูงสุด ซ่ึงเท่ากับ 1,295,710* x 
จ านวนวนัต่อปี (ซ่ึงเท่ากบั 365 x ระยะเวลาของสัญญาให้สิทธิฯ ซ่ึงเท่ากบั 7 ปี 5 เดือน)) 

*หมายเหตุ บริษทัฯ พิจารณาจากจ านวนผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเฉลี่ยต่อวนัยอ้นหลงั 7 ปี (คิดดว้ยฐานปี) ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2564  
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ทั้งน้ี สัญญาให้สิทธิฯ จะมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีส าคญัดงัน้ี 

สัญญาให้สิทธิฯ 

คู่สัญญา : (1) VGI (ในฐานะผูใ้ห้สิทธิ) 

(2) บริษทัฯ (ในฐานะผูรั้บสิทธิ) 

การให้สิทธิ : VGI ให้สิทธิแก่บริษทัฯ แต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) และบริษทัฯ 
ยอมรับสิทธิดงักล่าว ในการบริหารและประกอบกิจการบนพ้ืนท่ีสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีก าหนดภายใตสั้ญญา ส าหรับ (1) การบริหารจดัการ
ร้านคา้ของบริษทัฯ และ (2) การให้เช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยแ์ก่ผูเ้ช่ารายอ่ืน
เพื่อประกอบกิจการร้านขายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ทั้งน้ี 
ภายใตข้อบเขต ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาให้สิทธิฯ 

เง่ือนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ : สัญญาจะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ ให้แก่ POV ภายใตก้ารออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) (ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ) เสร็จสมบูรณ์ 
และบริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจาก POV 
เรียบร้อยแลว้ (“วันที่สัญญามีผลบังคับใช้”) 

ระยะเวลาของสัญญา : นบัแต่วนัท่ีสัญญามีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2572 

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่

ก าหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ 

: จ านวน 31 สถานี โดยท่ี 

(1) VGI และบริษทัฯ ตกลงจะด าเนินการยกเลิกการให้สิทธิบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจ านวน 3 สถานี ท่ีบริษทัฯ 

 

(2)  งบประมาณจ านวน ไม่เกิน 1,120 ลา้นบาท ส าหรับการลงทุนก่อสร้างร้านคา้ของบริษทัฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตส้ัญญา
ให้สิทธิฯ จ านวนไม่เกิน 28 สถานี ดังมีรายละเอียดตามแผนการใช้เงินท่ีบริษทัฯ จะได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ  
เพ่ิมทุน ในขอ้ 4.2.1 (2) ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัฯ) และ  

(3)  งบประมาณจ านวนไม่เกิน 200 ลา้นบาท ส าหรับการปรับปรุงร้านคา้ให้เช่าท่ีมีอยูเ่ดิม รวมทั้งการปรับทศันียภาพและก่อสร้างใหม่
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ในพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จ านวน 31 สถานี ดังมี
รายละเอียดตามแผนการใชเ้งินท่ีบริษทัฯ จะไดจ้ากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ในขอ้ 4.2.1 (4) ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
(สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) 

 



 

46 
 

ไดรั้บสิทธิจาก VGI ในปัจจุบนั โดยคู่สัญญาตกลงจะน าสิทธิใน
พ้ืนท่ีดงักล่าวมารวมในสัญญาให้สิทธิฯ  

(2) VGI ตกลงจะด าเนินการโอนสิทธิและหน้าท่ีของตนภายใต้
สัญญาให้สิทธิและสัญญาบริการกับผู ้เ ช่า พ้ืนท่ีเ ชิงพาณิชย์
ปัจจุบนัทั้งหมด รวมถึงสัญญาให้สิทธิและสัญญาบริการ ระหว่าง 
VGI และ GW ในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีบางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอสจ านวน 5 สถานี ท่ี GW ได้รับสิทธิทั้งหมดจาก VGI ณ 
วนัท่ีสัญญามีผลใช้บังคับ รวมถึงโอนเงินประกัน ค่าเช่าและ
ค่าบริการล่วงหนา้ท่ี VGI ไดรั้บดว้ย  

ค่าตอบแทนและการช าระ

ค่าตอบแทน 

: ค่าธรรมเนียมการให้สิทธิซ่ึงก าหนดช าระเป็นรายไตรมาส โดยค านวณ
ตามสูตรดงัน้ี 

“0.7516 x จ านวนผู ้โดยสารท่ีใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีก าหนดภายใต้สัญญาในแต่ละไตรมาส ซ่ึงนับทั้ง
จ านวนผูโ้ดยสารขาเขา้และผูโ้ดยสารขาออก” 

สิทธใินการปฏิเสธก่อน  

(Right of First Refusal) 

: ในกรณีท่ี VGI ไดรั้บสิทธิจาก BTSC ในการ 

(1) ขยายระยะเวลาสัญญาสัมปทานหลกัจาก BTSC  
(2) บริหารจดัการดา้นการตลาดส าหรับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วน

ต่อขยายบนสายสุขมุวิทและสายสีลมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีก าหนดภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ และ/หรือ 

(3) ในการบริหารจัดการด้านการตลาดส าหรับสถานีรถไฟฟ้า 
บีทีเอสสายใหม่ (นอกเหนือจากสายสุขมุวิทและสายสีลม) 

VGI ตกลงให้สิทธิแก่บริษทัฯ เป็นรายแรก ก่อนบุคคลภายนอกรายอ่ืน 
ในการยื่นข้อเสนอต่อ VGI เพ่ือขยายระยะเวลาภายใต้สัญญาฉบบัน้ี 
และ/หรือ เข้าท าสัญญาให้สิทธิท่ีเก่ียวข้อง (แล้วแต่กรณี) โดย VGI  
จะตกลงขยายระยะเวลาและ/หรือเข้าท าสัญญาใช้สิทธิท่ีเก่ียวข้อง 
(แล้วแต่กรณี) ก็ต่อเม่ือข้อเสนอทางการค้าท่ีบริษทัฯ เสนอต่อ VGI 
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา และเป็นขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุดเม่ือ
เทียบกบัขอ้เสนอของบุคคลภายนอก  

หมายเหตุ ในกรณีท่ีบริษทัฯ ได้รับสิทธิจากการใช้สิทธิปฏิเสธก่อน
ขา้งตน้ บริษทัฯ จะด าเนินการขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) ตามท่ีประกาศเร่ือง
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ก าหนด ก่อนการเขา้ท ารายการดงักล่าว 
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เหตุในการส้ินสุดของสัญญา : การส้ินสุดสัญญาโดยอัตโนมัติ 

ให้สัญญาน้ีมีผลส้ินสุดโดยอตัโนมติัหากเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เม่ือคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญากนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(ข) เม่ือระยะเวลาของสัญญาส้ินสุดลงโดยไม่มีการต่ออายสัุญญา 
(ค) เม่ือสัญญาสัมปทานหลกัระหว่าง VGI และ BTSC ส้ินสุดลง 
(ง) เม่ือวิศวกรอิสระไดอ้อกหนงัสือรับรองว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น

ต่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีก าหนดภายใตสั้ญญาน้ีท่ีไม่สามารถ
ซ่อมแซมไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร 

ข้อก าหนดในการส้ินสุดสัญญา 

ในกรณีท่ี 

(ก) คู่สัญญามีการฝ่าฝืน หรือปฏิบติัผิดไปจากขอ้ก าหนดในสัญญา 
และไม่สามารถเยียวยาการฝ่าฝืนหรือผิดขอ้ก าหนดนั้นไดภ้ายใน 
30 วนั นบัแต่ไดรั้บการเรียกร้องให้เยียวยาการฝ่าฝืนดงักล่าวจาก
คู่สัญญาอีกฝ่าย หรือการฝ่าฝืนนั้นไม่สามารถเยียวยาได ้หรือ 

(ข) คู่สัญญาตกเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูก
ฟ้องร้องให้เลิกกิจการ หรือ ฟ้ืนฟูกิจการ และการฟ้องร้อง
ดงักล่าวไม่ถูกเพิกถอนไปภายใน 90 วนั 

คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิเลิกสัญญาโดยส่งค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเพื่อแสดงเจตนาดงักล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดสัญญา และให้
การเลิกสัญญามีผลทนัที 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

(1) ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW 

บริษทัฯ จะรับโอนหุ้นสามญัของ GW จ านวน 62,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ GW โดยรายละเอียดธุรกิจของ GW มีดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษทั : บริษทั กรุ๊ปเวิร์ค จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ : บริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์างส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
จ านวน 5 สถานีหลกั ไดแ้ก่ สถานีราชด าริ สถานีอารีย ์สถานีราช
เทวี สถานีสนามเป้า และสถานีพระโขนง และสถานีเสริม ซ่ึงไดแ้ก่ 
สถานีชิดลม สถานีศาลาแดง สถานีหมอชิต และสถานีอุดมสุข 
รวมถึงบริหารพ้ืนท่ีขายสินคา้บริเวณท่าเทียบเรือจ านวน 3 แห่งหลกั 
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ได้แก่ ท่าเรือประตูน ้ า ท่าเรือมหาวิทยาลยัรามค าแหง และท่าเรือ
อโศก และพ้ืนท่ีบางส่วนบริเวณท่าเทียบเรือปลายถนนวงัหลงั (พราน
นก) ท่ีมุ่งเน้นการใชพ้ื้นท่ีดงักล่าวเพ่ือน าเสนอแบรนดข์องร้านคา้ต่อ
ผูบ้ริโภค และเป็นช่องทางการซ้ือขายสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีสัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือ อนัมี
แนวโนม้เติบโตขึ้นในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา 

ทั้งน้ี ธุรกิจบริหารพ้ืนท่ีขายสินคา้บริเวณท่าเทียบเรือ 3 แห่งหลกัของ 
GW ขา้งตน้ อยูร่ะหว่างการพฒันาโครงการ จึงยงัไม่มีรายได ้ 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 475 อาคารสิริภิญโญ ยูนิตท่ี 1603/2 ชั้นท่ี 16 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั : 18 สิงหาคม 2559 

ทุนจดทะเบียน : 6,250,000 บาท 

จ านวนหุ้น : 62,500 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว ้ : หุ้นละ 100 บาท 

มูลค่าหุ้นท่ีช าระแลว้หุ้นละ : 100 บาท 

รายช่ือกรรมการ 

ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 กรรมการของ GW มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

ที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายกาณฑ ์สมบติัศิริ กรรมการ 

2.  นายภวินท ์สิงหละชาติ กรรมการ 

3.  นายธนกร จ๋วงพานิช กรรมการ 

4.  นายโชติชวาล ลีไตรรงค ์ กรรมการ 

5.  นายปริญญ ์พงษพ์านิช กรรมการ 
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รายช่ือผูถื้อหุ้น 

ที ่ รายช่ือ ก่อนการเข้าท าธุรกรรมการเข้า

ซ้ือหุ้น GW (ณ วันที่  

1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมการ

เข้าซ้ือหุ้น GW 

จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 

จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถือ

หุ้น (ร้อยละ) 

1.  VGI 12,501 20 - - 

2.  บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ากดั6 19,374 31 - - 

3.  Sliver Reward Holdings Limited7 30,625 49 - - 

4.  บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัฯ - - 62,500 100 

รวม 62,500 100 62,500 100 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัของ GW 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัของ GW ซ่ึงอา้งอิงจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: ลา้นบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

งบก าไรขาดทุน 

รายไดร้วม 21.84 20.59 22.84 

ตน้ทุนในการประกอบกิจการ 11.02 10.29 13.91 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริการ 2.63 5.09 4.11 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและภาษี 8.20 5.21 4.82 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 6.53 3.61 3.83 

 
6  บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ากดั เป็นบริษทัจ ากดัจดทะเบียนจดัตั้งภายใตก้ฎหมายไทย โดยมีผูถ้ือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ นาย

กาณฑ ์สมบติัศิริ นายภวินท ์สิงหละชาติ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช โดยบุคคลดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 
7  Sliver Reward Holdings Limited เป็นบริษทัจ ากดัจดทะเบียนจดัตั้งภายใตก้ฎหมายฮ่องกง โดยมีผูถ้ือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจ านวน 2 คน 

ไดแ้ก่ นายกาณฑ ์สมบติัศิริ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช โดยบุคคลดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 
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 หน่วย: ลา้นบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รวมสินทรัพย ์ 23.09 34.51 30.89 

รวมหน้ีสิน 8.98 16.79 9.34 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 14.11 17.72 21.54 

นิติบุคคลอื่นท่ี GW ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ไม่มี - 

(2) ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ 

บริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) จาก VGI ในการบริหารและประกอบกิจการบน
พ้ืนท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จ านวน 31 สถานี เพื่อรับสิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีส าหรับการให้เช่าพ้ืนท่ีเชิง
พาณิชย ์และส าหรับประกอบธุรกิจบริหารจดัการร้านคา้ของตนเอง อนัไดแ้ก่ ร้านเทอร์เทิล รวมถึงสิทธิ 
อื่น ๆ ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว ดงัปรากฏรายละเอียดในขอ้ 3. (2) ขา้งตน้ 

5. การค านวณขนาดของรายการ 

5.1 การค านวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 

การค านวณขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป อา้งอิงจากขอ้มูลในงบการเงิน
รวมล่าสุดของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 

เกณฑ์การค านวณขนาด

รายการ 

สูตรการค านวณ ขนาด

รายการ 

1. เกณฑม์ูลค่าสินทรัพยท่ี์
มีตวัตนสุทธิ (NTA) 

NTA ของกิจการท่ีท ารายการ x สัดส่วนท่ีไดม้า / NTA ของบริษทัจดทะเบียน 

(1) ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุน้ GW 

(17.72 ลา้นบาท x 100%) / 229.19 ลา้นบาท 

7.73 

(2) ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ 
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เกณฑ์การค านวณขนาด

รายการ 

สูตรการค านวณ ขนาด

รายการ 

ไม่สามารค านวณตามเกณฑน้ี์ไดเ้น่ืองจากเป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่หุ้นสามญั 

2. เกณฑก์ าไรสุทธิ ก าไรสุทธิของบริษทัท่ีซ้ือหรือขาย x สัดส่วนท่ีไดม้า / ก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียน 

(1) ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุน้ GW 

(3.61 ลา้นบาท x 100%) / 43.12 ลา้นบาท 

8.37 

(2) ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ 

ไม่สามารค านวณตามเกณฑน้ี์ไดเ้น่ืองจากเป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่หุ้นสามญั 

3. เกณฑม์ูลค่ารวมของ 
ส่ิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน / สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 

(1) ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุน้ GW(1) 

110 ลา้นบาท x 100% / 501.77 ลา้นบาท 

21.92 

(2) ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ 

(3,985.93 ลา้นบาท x 100%) / 501.77 ลา้นบาท 

794.37 

4. เกณฑม์ูลค่าของ
หลกัทรัพย ์

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย ์/ จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 

(1) ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุน้ GW 

ไม่สามารถค านวณตามเกณฑน้ี์ไดเ้น่ืองจากไม่มีการออกหุ้นเพ่ือช าระค่าสินทรัพย ์

(2) ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ 

ไม่สามารถค านวณตามเกณฑน้ี์ไดเ้น่ืองจากไม่มีการออกหุ้นเพ่ือช าระค่าสินทรัพย ์

หมายเหตุ (1) เน่ืองจากบริษทัฯ จะออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้กบักลุ่มผูข้าย ทั้ง 3 ราย ดงันั้น เม่ือค านวณ
เพื่อเปรียบเทียบในกรณีท่ีบริษทัฯ จะช าระราคาค่าหุ้น GW ท่ี 110 ลา้นบาท ดว้ยหุ้นของบริษทัฯ 
จึงเทียบเท่ากบัว่า บริษทัฯ จะช าระราคาค่าหุ้น GW ดว้ยหุ้นของบริษทัฯ จ านวน 30,054,645 หุ้น 
ให้แก่กลุ่มผูข้ายทั้ง 3 ราย ท่ีราคาตลาด ซ่ึงเท่ากบั 3.66 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่า 110 ลา้นบาท 
และเม่ือค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของหลกัทรัพย์ของธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW  
จะมีขนาดรายการเท่ากบั ร้อยละ 8.22 (30,054,645 / 365,549,286 x 100%) 

ในการน้ี ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้
สิทธิฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 794.37 ซ่ึงค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยขนาด
รายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 816.29 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยร์ายการอื่นใน
รอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการในคร้ังน้ี ดงันั้น ขนาดรายการของธุรกรรมฯ เท่ากบัร้อย
ละ 816.29 ซ่ึงสูงกว่าร้อยละ 50 จึงเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป  
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5.2 การค านวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เม่ือพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ  
ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 แลว้พบว่า ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการ
เท่ากับร้อยละ 9.60 และธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่า
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ โดยขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 1,172.77 
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา อนัไดแ้ก่ ธุรกรรมการออกหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) (ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราว
เดียวกนัน้ีและมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) โดยมีขนาดรายการเท่ากบั ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
(NTA) ของบริษทัฯ ดังนั้น เม่ือรวมขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW จาก VGI และ ธุรกรรมการเข้าท า
สัญญาให้สิทธิฯ ในคร้ังน้ีเขา้กบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 
2,545.64 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ  (NTA) ของบริษัทฯ ซ่ึงมีขนาดธุรกรรมเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

6. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

(ก) มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนส าหรับธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW มีมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 110 ลา้นบาท และ
ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ คาดว่ามีมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 3,985.93 ลา้นบาท 

(ข) เกณฑท่ี์ใชก้ าหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

1. เกณฑ์ท่ีใชใ้นการก าหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนส าหรับธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW นั้น เป็นการ
เจรจาต่อรองและตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ กบักลุ่มผูข้าย โดยในการก าหนดราคาซ้ือขายหุ้น GW 
บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาโดยอา้งอิงจากมูลค่าท่ีเหมาะสมท่ีประเมินดว้ยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซ่ึงค านวณไดมู้ลค่าระหว่าง 1,702.15 – 2,098.73 บาท ต่อหุ้น 
คิดเป็นมูลค่ารวมอยู่ท่ีระหว่าง 106.38 ล้านบาท – 131.17 ล้านบาท ทั้งน้ี การประเมินมูลค่าดังกล่าว
ค านวณโดยท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ เพื่อใชใ้นการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 

2. เกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนส าหรับสัญญาให้สิทธิฯ กบั VGI ภายใตธุ้รกรรม
การเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ นั้น เป็นการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ กบั VGI โดย
อ้างอิงจากอตัราค่าเช่าพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ี VGI ได้รับจากการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิง
พาณิชยแ์ละจ านวนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีเขา้ออกในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสในระยะเวลาท่ีผ่านมา 
ซ่ึงสูตรค านวณตามสัญญาให้สิทธิฯ ไดแ้ก่ “0.7516 x จ านวนผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ 
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สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีก าหนดภายใตสั้ญญาในแต่ละไตรมาส ซ่ึงนบัทั้งจ านวนผูโ้ดยสารขาเขา้และ
ผู ้โดยสารขาออก” โดยในการค านวณมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน บริษัทฯ อ้างอิงจากจ านวน
ผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีก าหนดภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ 
จ านวน 31 สถานี (ซ่ึงนบัทั้งจ านวนผูโ้ดยสารขาเขา้และผูโ้ดยสารขาออก) เฉล่ียต่อวนัของปี 2562 ซ่ึง
เป็นปีท่ีมีค่าสูงสุด ซ่ึงเท่ากบั 1,295,710* x จ านวนวนัต่อปี (ซ่ึงเท่ากบั 365 x ระยะเวลาของสัญญาให้
สิทธิฯ ซ่ึงเท่ากบั 7 ปี 5 เดือน)) 

*หมายเหตุ บริษทัฯ พิจารณาจากจ านวนผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเฉล่ียต่อวนัยอ้นหลงั 7 ปี 
(คิดดว้ยฐานปี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2564 

7. เง่ือนไขการเข้าท ารายการ และวิธกีารช าระค่าตอบแทน 

ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW และธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ จะเกิดขึ้นภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทัฯ ซ่ึงจะประชุมในวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และภายหลงัจากท่ีเง่ือนไข
บงัคบัก่อนทั้งหมดภายใตสั้ญญาซ้ือขายหุ้น GW (ดงัมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 3. (1)) และสัญญาให้สิทธิฯ (ดงัมีรายละเอียด
ปรากฏในขอ้ 3. (2)) ขา้งตน้ เป็นผลส าเร็จ หรือไดรั้บการผ่อนผนัจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัฯ คาดว่าธุรกรรม
ดงักล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

นอกจากน้ี บริษัทฯ จะท าการช าระค่าตอบแทน (1) ส าหรับธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW เป็นเงินสด จ านวน  
110 ลา้นบาท ทั้งจ านวนให้แก่กลุ่มผูข้าย ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขการช าระเงินตามขอ้ 3 (1) และ (2) ส าหรับธุรกรรมการเขา้ท า
สัญญาให้สิทธิฯ เป็นเงินสด โดยคาดว่าจะมีจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,985.93 ลา้นบาท  ซ่ึงประกอบดว้ย (ก) ค่าตอบแทน
ตามท่ีก าหนดภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ จ านวนประมาณ 2,665.93 ลา้นบาท ให้แก่ VGI โดยก าหนดช าระเป็นรายไตรมาส
ตามท่ีคู่สัญญาตกลงในสัญญาให้สิทธิฯ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามขอ้ 3.(2) ขา้งตน้ (ข) ค่าลงทุนก่อสร้างร้านคา้ของบริษทัฯ 
บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ จ านวนไม่เกิน 1,120 ลา้นบาท (รายละเอียดตามขอ้ 4.2.1 (2) ของส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 2 สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) และ (ค) ค่าปรับปรุงร้านคา้
ให้เช่าท่ีมีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทศันียภาพและก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ในพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ จ านวนไม่เกิน 200 ลา้นบาท (รายละเอียดตามขอ้ 4.2.1 (4) ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ 

บริษทัฯ เลง็เห็นว่า ธุรกรรมฯ มีประโยชน์กบับริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1) บริษทัฯ เห็นว่า ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพซ่ึ์งเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ในปัจจุบนั ไดรั้บผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ของผูอ้่านอยา่งมีนยัส าคญั บริษทัฯ จึงเห็นถึงความ
จ าเป็นท่ีบริษทัฯ จะตอ้งขยายธุรกิจของบริษทัฯ ไปยงัธุรกิจอ่ืนท่ีมีศกัยภาพและให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่บริษทัฯ 
โดยปัจจุบนับริษทัฯ ไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจภายใต ้ร้านเทอร์เทิล ซ่ึงเปิดให้บริการสาขาแรกท่ีสถานีรถไฟฟ้า 
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บีทีเอสเซนต์หลุยส์ เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  ดังนั้ น บริษัทฯ  
จึงเล็งเห็นโอกาสและมีแผนในการขยายธุรกิจดงักล่าวเพ่ือสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพ่ิมเติมให้แก่บริษทัฯ ซ่ึงการ
ไดรั้บสิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก VGI ซ่ึงรวมถึงสิทธิบนพ้ืนท่ีสถานี
รถไฟฟ้าอีกจ านวน 5 สถานีท่ี VGI ให้แก่ GW ในปัจจุบนัซ่ึงบริษทัฯ จะไดรั้บโอนจาก VGI เน่ืองจากการเขา้
ท าธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW จะท าให้บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างครอบคลุม
จ านวนสถานีมากท่ีสุดถึง 31 สถานี ซ่ึงบริษทัฯ คาดว่าการขยายธุรกิจดงักล่าวจะเป็นธุรกิจท่ีมีความมัน่คงและ
แน่นอน รวมถึงมีศกัยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคตเน่ืองจากบริษทัฯ มีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นท่ี
จะไดรั้บสิทธิในพ้ืนท่ีบนสถานีบีทีเอสท่ี VGI จะไดรั้บสิทธิเพ่ิมเติมในอนาคต 

2) เน่ืองจากพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิจาก VGI ภายใตธุ้รกรรมการเขา้ท าสัญญาให้
สิทธิฯและพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ท่ีบริษทัฯ และท่ี GW ไดรั้บสิทธิในการบริหารจดัการอยูใ่นปัจจบุนั 
รวมถึงพ้ืนท่ีบริเวณท่าเรือท่ี  GW ไดรั้บสิทธิในการบริหารจดัการอยู่ในปัจจุบนั เป็นพ้ืนท่ีทางการคา้ท่ีตอบ
โจทยพ์ฤติกรรมการซ้ือขายสินคา้ของผูบ้ริโภคในสังคมปัจจุบนัท่ีสัญจรผา่นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือ
ในชีวิตประจ าวนัเพ่ิมมากขึ้นในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัฯ จึงเล็งเห็นว่า การขยายธุรกิจภายใตร้้านเทอร์
เทิลของบริษทัฯ บนพ้ืนท่ีดงักล่าว จะท าให้บริษทัฯ สามารถน าเสนอสินคา้ต่อผูบ้ริโภคไดเ้ป็นจ านวนมาก อีก
ทั้งยงัเป็นช่องทางจ าหน่ายสินคา้ส าหรับร้านคา้ต่าง ๆ ท่ีเป็นผูเ้ช่าพ้ืนท่ีดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงร้านคา้ท่ีแต่
เดิมมีช่องทางจ าหน่ายทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวท าให้มีหน้าร้านในการน าเสนอสินค้า ส่งมอบ
ประสบการณ์ และสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด์ให้เป็นท่ีจดจ าไดง้่าย ต่อผูบ้ริโภคจ านวนมากอีกดว้ย อีกทั้ง
การไดสิ้ทธิในการให้เช่าพ้ืนท่ีดงักล่าว จะท าให้ผลประกอบการของบริษทัฯ มีโอกาสเติบโตมากขึ้น 

3) การไดรั้บสิทธิในพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ จะช่วยลดค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินธุรกิจและขยายสาขาของร้านเทอร์เทิล โดยเฉพาะตน้ทุนค่าเช่าและวตัถุดิบ จากการประหยดัต่อขนาด 
(Economies of Scale) เพราะบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
เพ่ิมจากเดิมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจากจ านวน 3 สถานี เป็น 31 สถานี  

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ 

บริษทัฯ จะใชแ้หล่งเงินทุนท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บจากการท่ีมีผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ในธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น  PP (ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันน้ีและมี
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) 
ส าหรับการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW ในจ านวนไม่เกิน 110 ลา้นบาท  

ในธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ (1) บริษทัฯ อาจใชเ้งินทุนหมุนเวียนท่ีเป็นเงินทุนส่วนท่ีเหลือจากธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น  RO (ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัในคราวเดียวกนัน้ีและมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) เพื่อช าระค่าตอบแทนบางส่วน ตามสัญญาให้สิทธิฯ และบริษทัฯ 
จะใช้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ช าระค่าตอบแทนตามสัญญาให้สิทธิฯ ในส่วนท่ีเหลือดว้ย  
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โดยการช าระค่าตอบแทนดังกล่าวก าหนดช าระเป็นรายไตรมาสตามท่ีคู่สัญญาตกลงในสัญญาให้สิทธิฯ  
และ (2) บริษทัฯ จะใชเ้งินทุนท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุ้นในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เพื่อ
ช าระค่าก่อสร้างร้านคา้ของบริษทัฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ (รายละเอียดตามขอ้ 4.2.1 (2) 
ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ)  
และค่าปรับปรุงร้านคา้ใหเ้ช่าท่ีมีอยูเ่ดิม รวมทั้งการปรับทศันียภาพและก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ใน
พ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ (รายละเอียดตามขอ้ 4.2.1 (4) ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
2 สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) 

ทั้งน้ี การใชเ้งินทุนดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
แก่ผูถื้อหุ้นแต่อยา่งใด 

10. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย และ/หรือ เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในการท าธุรกรรมฯ คร้ังน้ี 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าธุรกรรมฯ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 

1) การเขา้ซ้ือหุ้นใน GW และการไดม้าซ่ึงสิทธิในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยจ์าก VGI ภายใตธุ้รกรรมฯ 
เป็นการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตและพฒันาต่อไปในอนาคต เน่ืองจากพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์น
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีจะไดรั้บสิทธิจาก VGI รวมถึงพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และบริเวณท่าเรือท่ี 
GW ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีระบบขนส่งสาธารณะของคนไทยท่ีมี
แนวโน้มการเติบโตของจ านวนผูโ้ดยสารอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา จึงเป็นท่ีต้องการของ
ผูป้ระกอบการ เน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถเขา้ถึงไดง้่ายในชีวิตประจ าวนั และตอบสนองต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือขายของผูบ้ริโภค ตลอดจนสามารถน าเสนอสินคา้ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ดงันั้น บริษทัฯ คาด
ว่า จะไดรั้บผลตอบแทนท่ีมีความคุม้ค่ากบัการลงทุน รวมถึงไดรั้บประโยชน์ดงัมีรายละเอียดในขอ้ 8 ขา้งตน้ 

2) ราคาซ้ือหุ้น GW และการก าหนดค่าตอบแทนตามสัญญาให้สิทธิฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกบั VGI เป็นราคาท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุม้ค่าต่อการลงทุน รวมถึงการสนบัสนุนขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ
ภายใตร้้านเทอร์เทิล และ/หรือ การให้เช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริษทัฯ และการสร้าง
การเติบโตในอนาคตของบริษทัฯ 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทตามข้อ 11 

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทัมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนและรายการที่เกีย่วโยงกัน 

ของบริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 
2/2565 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไดมี้มติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดภายหลงัการเพ่ิมทุน โดยแบ่งออกเป็น 

(1) หุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขาย
หุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่ บริษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (“POV”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) (“VGI”) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้น

ทั้งหมด บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั และ Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ในราคาเสนอ

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

(2) หุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดย
เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO”) 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใตธุ้รกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น RO ในรอบแรกแลว้ บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูถื้อหุ้น
ซ่ึงแสดงความจ านงขอจองซ้ือเกินสัดส่วน โดยบริษทัฯ จะจดัสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด 
หรือไม่สามารถจัดสรรได้เน่ืองจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะจองซ้ือหุ้น
ดงักล่าวอีกต่อไป และในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 
บริษทัฯ จะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือตดัหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ท่ีเหลือจากการเสนอขายดงักล่าวต่อไป  

ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Record Date) ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวนัจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมในระหว่างวนัท่ี 24 และวนัท่ี 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งน้ี สิทธิดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ก่อน นอกจากน้ี ในกรณีท่ีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น  PP ไม่เสร็จ
สมบูรณ์ตามท่ีก าหนดในสัญญาจองซ้ือหุ้น (ดงัมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 3.4) บริษทัฯ จะยกเลิกการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO โดยผูล้งทุนในธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น PP จะไม่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ท่ีออกภายใตธุ้รกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO ในคร้ังน้ี  
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(ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุน”) 

ในการน้ี บริษทัฯ จะไดรั้บเงินจากการระดมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี
รวม 4,039,200,000 บาท โดยการระดมทุนคร้ังน้ี เพื่อให้บริษทัฯ มีเงินทุนเพียงพอส าหรับรองรับการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมด
ของบริษทั กรุ๊ปเวิร์ค จ ากดั (“GW”) การลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการร้านคา้ของบริษทัฯ และการให้เช่าพ้ืนท่ีเชิง
พาณิชย ์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทัฯ ซ่ึงอาจใชเ้พื่อช าระค่าตอบแทนบางส่วนของ
ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิจาก VGI 
(“สัญญาให้สิทธิฯ”) และเพื่อลงทุนส าหรับโครงการในอนาคต (ดงัมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 4) 

อน่ึง ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  
ท่ีผูถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต ่าตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (“ประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เน่ืองจากราคาเสนอขายท่ีหุ้นละ 3.30 บาท เป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่า 
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซ่ึงเท่ากบั 3.66 บาท (ดงัมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 3.6) ดงันั้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น 
PP คร้ังน้ี บริษทัฯ จะตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และไดรั้บมติอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน รวมทั้งจะตอ้งไดรั้บการอนุญาต
จากส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย 

อน่ึง การจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ของผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP อยูภ่ายใต้
เง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาจองซ้ือหุ้นและขอ้ตกลงแต่ละฉบบัท่ีบริษทัฯ จะเขา้ท ากบัผูล้งทุนแต่ละราย ซ่ึงรวมถึงในกรณีท่ี
หากการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดใน GW ของบริษทัฯ (ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้า
ซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) ไม่เป็นผลส าเร็จ บริษทัฯ จะไม่ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ บริษทั เวิร์ค 
เอ็กซ์ จ ากัด และ  Sliver Reward Holdings Limited ซ่ึงเป็นผู ้ขายหุ้นใน  GW (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 3.4)  
แต่บริษทัฯ จะยงัคงออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ให้แก่ POV ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาจองซ้ือหุ้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
ต่อไป นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ POV และการไดรั้บช าระค่าหุ้นดงักล่าวจาก POV และการท่ี
บริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ให้แก่บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั 
และ Sliver Reward Holdings Limited ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นั้น เป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนของธุรกรรม
การเขา้ซ้ือหุ้น GW นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ POV และการไดรั้บช าระค่าหุ้นดงักล่าวจาก 
POV เป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนของธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์ เพื่อรับสิทธิจาก VGI 
ตามท่ีก าหนดในสัญญาท่ีเก่ียวข้องด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซ่ึง
สินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) ในการน้ี บริษทัฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็จ
สมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยบริษทัฯ จะก าหนดวนัจองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการ
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ออกและเสนอขายหุ้น PP ท่ีแน่นอน ภายหลงัจากที่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ รวมถึงธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นสามญั GW และธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิง
พาณิชย ์เพื่อรับสิทธิจาก VGI ดงักล่าว และภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดรั้บการอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ในการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP แลว้ 

อยา่งไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดงักล่าว
ตอ้งไม่เป็นราคาท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยก าหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้น
บริษทัฯ ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการ แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรก
ท่ีมีการเสนอขายหุ้นต่อผูล้งทุน ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดดงักล่าว ผูล้งทุน
จะไม่สามารถน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ดงักล่าวออกขายไดภ้ายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีหุ้นดงักล่าว
เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวท าการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกส่ังห้ามขายไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกส่ังห้ามขาย ทั้งน้ี ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม)  

ในการน้ี เน่ืองจากหน่ึงในผูล้งทุน อนัไดแ้ก่ POV จะเขา้เป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยจะถือหุ้นบริษทัฯ 
ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดท้  าการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จส้ิน (ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รายใดใช้
สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)1 ดังนั้น POV จึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ 
บริษทัฯ และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จึงเขา้ข่ายเป็น
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยง
กัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทั  
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ซ่ึงมี
ขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม
ล่าสุดของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งน้ี บริษทัฯ มี
รายการท่ีเก่ียวโยงอื่นท่ีเกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา อนัไดแ้ก่ ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ GW จาก VGI 
และการเข้าท าสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์ (License to Manage and Operate Merchandising Space 
Agreement) กบั VGI (ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวเดียวกนัน้ี ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) ซ่ึงมีขนาดรายการรวมเท่ากบั
ร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ดงันั้น เม่ือรวมขนาดรายการของธุรกรรมการออก

 
1  ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้ง

จ านวน POV จะถือหุ้นของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ี
บริษทัฯ ไดท้ าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็จ
สมบูรณ์ 
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และเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV กบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา จะมีขนาดรายการรวม 
คิดเป็นร้อยละ 2,545.64 ซ่ึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ดงันั้น ในการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP บริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศ
เก่ียวกบัธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตั้งท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการดังกล่าวและจัดส่งความเห็นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการน้ี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ 
จ ากดั เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระส าหรับการเขา้ท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV  

อน่ึง เน่ืองจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดท้  าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น PP เสร็จส้ิน (ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รายใดใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO)2 ซ่ึงจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ เป็นผลให้ POV มีหนา้ท่ี
ต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้ งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ.
12/2554”) ซ่ึงการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะเกิดขึ้นภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ให้แก่ POV รวมทั้งด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ในส่วนของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนซ่ึงออกและจดัสรรให้แก่ 
POV แลว้ โดยบริษทัฯ คาดว่า POV จะเร่ิมการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยภ์ายในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2565 ทั้งน้ี ตามประกาศ 
ทจ. 12/2554 ก าหนดว่า ราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาสูงสุดท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือและบุคคลตามมาตรา 258 
ของผูท้  าค  าเสนอซ้ือ รวมทั้งบุคคลท่ีกระท าการร่วมกนักบับุคคลขา้งตน้ ไดหุ้้นของบริษทัฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วนั
ก่อนวนัท่ีย่ืนค าเสนอซ้ือ กล่าวคือ ราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะไม่ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกให้แก่บุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในคร้ังน้ี 

ในการน้ี บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเก่ียวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และประกาศเร่ือง
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พร้อมทั้งขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. วัน เดือน ปี ท่ีท ารายการ 

ภายหลงัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคร้ังน้ีไดมี้มติอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน บริษทัฯ คาดว่าจะเขา้ลงนามในสัญญาจองซ้ือหุ้น และ/หรือ ขอ้ตกลงกบัผูล้งทุนแต่ละราย (ดงัมีรายละเอียด

 
2  ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้ง

จ านวน POV จะถือหุ้นของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ี
บริษทัฯ ไดท้ าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็จ
สมบูรณ์ 
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ปรากฏในขอ้ 3.4) ส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 นอกจากน้ี ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเกิดขึ้นภายหลงัจากท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อน
ทั้งหมดภายใตสั้ญญาจองซ้ือหุ้น และ/หรือ ขอ้ตกลงกบัผูล้งทุนแต่ละรายเป็นผลส าเร็จ หรือไดรั้บการผ่อนผนัจากคู่สัญญา
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะเกิดขึ้นภายหลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทัฯ ซ่ึงจะประชุมในวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดรั้บการ
อนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP แลว้ ทั้งน้ี 
บริษทัฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

2. บุคคลท่ีเกี่ยวข้องและความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ ในการเข้าท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

ผู้จองซ้ือหุ้น : (1) POV 

(2) บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ากดั และ 

(3) Sliver Reward Holdings Limited  

ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ : ผูล้งทุนไม่เคยมีความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ ก่อนการเขา้ท าธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PP อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากการเขา้ท าธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PP POV จะเขา้เป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยจะ
ถือหุ้นบริษทัฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดท้  าการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จส้ิน (ใน
กรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รายใดใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใน
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)3 ส่งผลให้ POV เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

อย่างไรก็ตาม ผูล้งทุนรายอื่นนอกจาก POV จะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัฯ ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

 
3  ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้ง

จ านวน POV จะถือหุ้นของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ี
บริษทัฯ ไดท้ าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็จ
สมบูรณ์ 
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3. ลักษณะการท ารายการ 

3.1 ประเภทของผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

3.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของ POV 

ช่ือบริษทั : บริษทั พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการพ้ืนท่ีโฆษณา 

ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง : ประเทศไทย 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105542013251 

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

: 10,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้  
(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 10,000,000 บาท 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล เขต
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

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

: 1. นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ 

2. นายมารุต อรรถไกวลัวที กรรมการ 

3. นาย ชาน คิน ตคั กรรมการ 

รายช่ือผูถื้อหุ้น  
(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1. VGI 99.98% 

2. นายมารุต อรรถไกวลัวที 0.01% 

3. นาย ชาน คิน ตคั 0.01% 

ขอ้มูลอื่นท่ีส าคญั : POV เป็นบริษทัย่อยท่ี VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวน
หุ้นทั้งหมด โดย VGI เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมี
ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยจากขอ้มูลงบการเงินรวมล่าสุดของ VGI  
ประจ าไตรมาส 3 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 VGI มีสินทรัพย์
รวมจ านวน 27,951.15 ลา้นบาท และรายไดร้วม จ านวน 3,171.98 ลา้นบาท 
และจากข้อมูลงบการเงินล่าสุดของ POV ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 POV มีสินทรัพยร์วมจ านวน 14.88 ลา้นบาท และ
รายไดร้วมจ านวน 0.08 ลา้นบาท 
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ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นว่า POV เป็นผูล้งทุนท่ีมีศกัยภาพและมีความสามารถ
ในการลงทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ได้จริง อีกทั้ง 
บริษทัฯ จะได ้VGI เขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นทางออ้ม ท าให้บริษทัฯ มีพนัธมิตร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในการผนึกก าลงัเสริมสร้างให้ธุรกิจของ
บริษทัฯ แขง็แกร่งขึ้นดว้ย 

3.1.2 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด 

ช่ือบริษทั : บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัอืน่ 

ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง : ประเทศไทย 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105564179331 

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

: 1,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้  
(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1,000,000 บาท 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 ห้อง 1603/2 ถนนศรีอยธุยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

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

: 1. นายกาณฑ ์สมบติัศิริ กรรมการ 

2. นายภวินท ์สิงหละชาติ กรรมการ 

รายช่ือผูถื้อหุ้น  
(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1. นายกาณฑ ์สมบติัศิริ 75.80% 

2. นายภวินท ์สิงหละชาติ 9.68% 

3. นายธนกร จ๋วงพานิช 14.52% 

ขอ้มูลอื่นท่ีส าคญั : บริษทัฯ เห็นว่า บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั เป็นผูล้งทุนท่ีมีศกัยภาพและมี
ความสามารถในการลงทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น  PP  
ในคราวน้ี เน่ืองจากบริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั จะใชเ้งินส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บ
จากการขายหุ้น GW ภายใตธุ้รกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ GW เพื่อ
ช าระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดต้รวจสอบเอกสารทางการเงิน
ของนายกานต ์สมบติัศิริ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ 
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จ ากดั ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.80 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั 
เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด แล้วเห็นว่านายกานต์ สมบัติศิริ เป็นผูมี้ฐานะทาง
การเงินท่ีมั่นคงและมีเงินเพียงพอท่ีจะเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่บริษทั 
เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั บริษทัฯ จึงเห็นว่าบริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั เป็นผูมี้
ศกัยภาพในการลงทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP คร้ังน้ี 

นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ 
บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ากดั ยงัส่งผลให้บริษทัฯ ไดพ้นัธมิตรทางธุรกิจอยา่ง
นายกาณฑ์ สมบติัศิริ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั ซ่ึง
เป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจของ  GW 
โดยนายกาณฑ์ สมบติัศิริ จะยงัคงมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจของ 
GW ต่อไป เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ GW มีความต่อเน่ือง 

3.1.3 ข้อมูลท่ัวไปของ Sliver Reward Holdings Limited 

ช่ือบริษทั : Sliver Reward Holdings Limited 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัอืน่ 

ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง : ฮ่องกง 

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

: 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

ทุนช าระแลว้  
(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : ยนิูตบีและซี ชั้นท่ี 20 อาคารฟูลวิน คอมเมอร์เชียล เซนเตอร์ เลขท่ี 573 
ถนนนาธาน เหยามาเต่ย เกาลูน ฮ่องกง 

คณะกรรมการบริษทั  

(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 
: 1. นายกาณฑ ์สมบติัศิริ กรรมการ 

2. นายธนกร จ๋วงพานิช กรรมการ 

รายช่ือผูถื้อหุ้น  
(ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

: 1. นายกาณฑ ์สมบติัศิริ 91.00% 

2. นายธนกร จ๋วงพานิช 9.00% 

ขอ้มูลอื่นท่ีส าคญั : บริษัทฯ เ ห็น ว่า  Sliver Reward Holdings Limited เ ป็นผู ้ลงทุน ท่ี มี
ศกัยภาพและมีความสามารถในการลงทุนในธุรกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น PP ในคราวน้ี เน่ืองจาก Sliver Reward Holdings Limited จะใช้
เงินท่ีได้รับจากการขายหุ้น GW ภายใต้ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นสามญั
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ของ GW เพื่อช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น PP โดยเงินท่ี Sliver Reward Holdings Limited 
จะได้รับจากการขายหุ้น GW นั้น เพียงพอและมากกว่าจ านวนเงินท่ี 
Sliver Reward Holdings Limited จะต้องใช้ช าระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP  

3.2 ประเภทของผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 

ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 

3.3 โครงสร้างก่อนและภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO 

3.3.1  โครงสร้างก่อนการเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอ

ขายหุ้น RO 

รายช่ือคณะกรรมการของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

ที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายราเชน ลีรพนัธ์ุ ประธานกรรมการ/ กรรมการ 

2.  นายวรพจน์ จรรยโ์กมล กรรมการ 

3.  นายศุภรานนัท ์ตนัวิรัช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายพนัธ์วริศ มาตยเ์มือง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5.  นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร่ี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 ล าดบัแรกของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมด 

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

2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 77,397,638 21.71 

3. นายวนัชยั พนัธ์ุวิเชียร 54,776,500 14.99 

4. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร(2) 19,550,000 5.35 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมด 

5. นายอนุฤทธ์ิ 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 ยิน มาน 773,900 0.21 

10. นางสุนิทรา ยวุบูรณ์ 560,700 0.15 

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

(2) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผูถื้อหุ้นท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัและออกเสียง
ไปในทางเดียวกนั ซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

3.3.2  โครงสร้างภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO 

ภายหลงัจากการเขา้ท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO  
บริษทัฯ จะด าเนินการแต่งตั้งกรรมการท่ีเสนอช่ือและเป็นตวัแทนจาก POV ตามขอ้ตกลงในสัญญาจองซ้ือหุ้นระหว่าง POV และ
บริษทัฯ ต่อไป (ขอ้สรุปของสัญญาจองซ้ือหุ้นระหว่างบริษทัฯ และ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น  PP มี
รายละเอียดปรากฏในขอ้ 3.4)  

นอกจากน้ี รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 ล าดบัแรกของบริษทัฯ ภายหลงัจากการเขา้ท าธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะมีดงัต่อไปน้ี 

(1) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซ้ือ

หุ้นสามัญเพิม่ทุนในธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุ้น RO 

กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซ้ือหุ้น

สามัญเพิม่ทุนในธุรกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO เต็มจ านวน 

จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละของจ านวน

หุ้นท้ังหมด 

จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละของจ านวน

หุ้นท้ังหมด 

1. POV 953,500,000 70.65 953,500,000 59.99 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซ้ือ

หุ้นสามัญเพิม่ทุนในธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุ้น RO 

กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซ้ือหุ้น

สามัญเพิม่ทุนในธุรกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO เต็มจ านวน 

จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละของจ านวน

หุ้นท้ังหมด 

จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละของจ านวน

หุ้นท้ังหมด 

2. PHILIP SECURITIES (HONG 
KONG) LIMITED 

175,950,000 13.04 291,463,392 18.34 

3. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 77,397,638 5.74 128,210,162 8.07 

4. นายวนัชยั พนัธ์ุวิเชียร 54,776,500 4.06 90,737,962 5.71 

5. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 19,550,000 1.45 32,384,821 2.04 

6. นายอนุฤทธ์ิ เกิดสินธ์ชยั 17,350,000 1.29 28,740,493 1.81 

7. บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ากดั 15,350,000 1.14 15,350,000 0.97 

8. Sliver Reward Holdings 
Limited  

15,150,000  1.12 15,150,000  0.95 

9. นายสมบติั พานิชชีวะ 6,000,000  0.44 9,939,075 0.63 

10. KIM ENG SECURITIES 
(HONG KONG) LIMITED  

3,106,672  0.23 5,146,241 0.32 

หมายเหตุ  (1)  ค านวนภายใตส้มมติฐานว่ารายช่ือและจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้น 10 อนัดบัแรกรายอื่นท่ีมิใช่ผูจ้องซ้ือ
หุ้นภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

3.4 เง่ือนไขในการเข้าท ารายการและรายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษทัฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดภายหลงัการเพ่ิมทุน โดยแบ่งออกเป็น 

(1) หุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอ
ขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่ POV บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั และ Sliver Reward 
Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท และ  

(2) หุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน  
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท 
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ภายหลงัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคร้ังน้ีไดมี้มติอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน บริษทัฯ จะเขา้ลงนามในสัญญาจองซ้ือหุ้น และ/หรือ ขอ้ตกลงกบัผูล้งทุนแต่ละราย ในกรณีการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ทั้งน้ี ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 
จะเกิดขึ้นภายหลงัจากท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนทั้งหมดภายใตสั้ญญาจองซ้ือหุ้น และ/หรือ ขอ้ตกลงกบัผูล้งทุนแต่ละรายเป็น
ผลส าเร็จ หรือไดรั้บการผอ่นผนัจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะเกิดขึ้น
ภายหลงัจากได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงจะประชุมในวนัท่ี 10 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2565   

ทั้งน้ี ขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีส าคญัภายใตสั้ญญาจองซ้ือหุ้นและ/หรือ ขอ้ตกลงกบัผูล้งทุนแต่ละรายภายใตธุ้รกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น PP มีดงัต่อไปน้ี 

1) สัญญาจองซ้ือหุ้นระหว่างบริษทัฯ และ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

คู่สัญญา : (ก) บริษทัฯ (ในฐานะผูอ้อกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน) 

(ข) POV (ในฐานะผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน) 

เง่ือนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ : (1) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ก) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ POV และ (ข) อนุมติัการเขา้ท าสัญญา
ให้สิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์กบั VGI เพ่ือให้สิทธิแก่บริษทัฯ 
ในการบริหารและประกอบกิจการบนพ้ืนท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมี
ข้อก าหนดและเง่ือนไขตามท่ี VGI และบริษทัฯ ตกลงกัน (รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยแ์ละ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) 

(2) บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP 

(3) ไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ในแง่ลบอย่างมีนัยส าคญัต่อธุรกิจ ทรัพยสิ์น หน้ีสิน โอกาสทางธุรกิจ 
ผลการด าเนินงาน รายได ้ช่ือเสียงหรือสถานะของบริษทัฯ  ก่อนวนัท่ี
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV เสร็จสมบูรณ์ 

(4) VGI ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ในการเขา้ซ้ือ
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทัฯ ของ POV 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ : (1) บริษทัฯ จะด าเนินการให้กรรมการชุดเดิม ยกเวน้กรรมการอิสระของ
บริษทัฯ ลาออก และจะด าเนินการแต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
โดย POV เขา้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของ POV ณ วนัท่ีการเขา้ท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 
ให้แก่ POV เสร็จสมบูรณ์ ตามท่ีคู่สัญญาตกลงกนัในสัญญาจองซ้ือหุ้น 

(2) บริษทัฯ และ VGI ได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิฯ โดยมีข้อก าหนดและ
เง่ือนไขตามท่ี บริษทัฯ และ VGI ตกลงกนั (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษทัฯ) 

2) ขอ้ตกลงระหว่างบริษทัฯ และ ผูล้งทุนแต่ละราย อนัไดแ้ก่ บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั และ Sliver Reward Holdings 
Limited ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

คู่สัญญา : (ก) บริษทัฯ (ในฐานะผูอ้อกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน) 

(ข) ผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแต่ละราย อนัไดแ้ก่ 

(1) บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ากดั 

(2) Sliver Reward Holdings Limited  

เง่ือนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ : (1) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูล้งทุน 

(2) บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูล้งทุน 

(3) ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมด ของ GW ภายใตสั้ญญาท่ีเก่ียวขอ้ง
เสร็จสมบูรณ์ 

(4) POV ได้ด าเนินการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวน 
953,500,000 หุ้น และช าระเงินค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

 

  



 

69 
 

ทั้งน้ี รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขาย
หุ้น PP มีดงัน้ี 

ผู้ลงทุน จ านวนหุ้นท่ีได้รับ

เสนอขายไม่เกิน 

ราคาเสนอขาย สัดส่วนการถือหุ้น

ก่อนการท ารายการ  

(ณ วันที่ 1 มนีาคม 

พ.ศ. 2565) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังธุรกรรมการ

ออกและเสนอขายหุ้น

สามัญเพิม่ทุน4 

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

ไม่มี ร้อยละ 70.65 

บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ 
จ ากดั 

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

ไม่มี ร้อยละ 1.14 

Sliver Reward 
Holdings Limited 

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

ไม่มี ร้อยละ 1.12 

ทั้งน้ี บริษทัฯ คาดว่าการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ เขา้ท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP แลว้เสร็จ ผูล้งทุนจะถือหุ้น
ในบริษทัฯ รวมกนัทั้งหมดจ านวน 984,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.912 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก POV เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ ตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีขนาดรายการ
เท่ากับร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมล่าสุดของ 
บริษทัฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งน้ี 
บริษทัฯ มีรายการท่ีเก่ียวโยงอื่นท่ีเกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา อนัไดแ้ก่ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ GW 
จาก VGI และการเข้าท าสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์(License to Manage and Operate Merchandising 
Space Agreement) กับ VGI (ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวเดียวกันน้ี ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) ซ่ึงมีขนาดรายการ
รวมเท่ากบัร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ดงันั้น เม่ือรวมขนาดรายการของธุรกรรม

 
4  ค านวณภายใตส้มมติฐานว่า ไม่มีผูถ้ือหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจ านวน 
POV บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97 และ
ร้อยละ 0.95 ตามล าดบั รวมกนัเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จส้ิน 
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การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP กบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัฯ ในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 2,545.64 ซ่ึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 
ให้แก่ POV ตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วน
ไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน รวมถึงจะตอ้งแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการ
ดงักล่าวและจดัส่งความเห็นต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการน้ี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งท่ี
ปรึกษาทางการเงินจากบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั เพื่อท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระส าหรับการเขา้ท า
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV 

นอกจากน้ี เน่ืองจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจ านวนหุ้นท่ีออก
และจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดท้  าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP เสร็จส้ิน (ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รายใดใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO)5 ซ่ึงจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ เป็นผลให้ POV มี
หน้าท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 ซ่ึงการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะ
เกิดขึ้นภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ POV รวมทั้งด าเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ในส่วนของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนซ่ึงออกและจดัสรรให้แก่ POV แลว้ โดยบริษทัฯ คาดว่า POV จะเร่ิม
การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยภ์ายในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2565 ทั้งน้ี ตามประกาศ ทจ. 12/2554 ก าหนดว่า ราคาเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยจ์ะตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาสูงสุดท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้  าค  าเสนอซ้ือ รวมทั้งบุคคลท่ี
กระท าการร่วมกนักบับุคคลขา้งตน้ ไดหุ้้นของบริษทัฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วนัก่อนวนัท่ีย่ืนค าเสนอซ้ือ กล่าวคือ 
ราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะไม่ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใน
คร้ังน้ี 

3.5 การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกใหม่ 

(1) การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

ราคาหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนในราคา 3.30 บาท ต่อหุ้น เป็นราคาท่ีเกิดจากการเจรจา
ระหว่างบริษทัฯ และผูล้งทุน ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงตามงบการเงินรวม
ล่าสุดของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
5  ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้ง

จ านวน POV จะถือหุ้นของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ี
บริษทัฯ ไดท้ าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็จ
สมบูรณ์ 
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เท่ากบั 0.92 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี ราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดัท่ีก าหนดราคาเสนอขายชดัเจนโดยมีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด  

ทั้งน้ี การจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่าวของผูล้งทุนอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาจอง
ซ้ือหุ้น (ดงัปรากฏรายละเอียดในขอ้ 3.4) อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุนภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น  PP ดังกล่าวต้องไม่เป็นราคาท่ีต ่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด  
โดยก าหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ท่ีมีการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการ แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอขาย
หุ้นต่อผูล้งทุน ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดดงักล่าว ผูล้งทุนจะ
ไม่สามารถน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ดงักล่าวออกขายไดภ้ายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีหุ้น
ดงักล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวท าการ
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกส่ังห้ามขายได้
ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกส่ังห้ามขาย ทั้งน้ี ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

(2) การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 

ราคาจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในราคา 3.30 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเดียวกบัราคา
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีมีความ
เหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาท่ีไม่ก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูถื้อหุ้นรายใด 

3.6 การก าหนดราคาตลาด 

ในการพิจารณาราคาตลาด บริษทัฯ ไดใ้ชร้าคาซ้ือขายถวัเฉล่ียน ้ าหนกัของหุ้นของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ยอ้นหลงั 10 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัให้บริษทัฯ 
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว คือระหว่างวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซ่ึงจะเท่ากบั 
3.66 บาท ต่อหุ้น (ขอ้มูลจาก SETSMART) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วันที ่ ปริมาณการซ้ือขายหุ้น  

(พนัหุ้น) 

มูลค่าการซ้ือขาย  

(ล้านบาท) 

ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น) 

15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 23.60 0.09 3.77 

17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 2.50  0.01 3.81 

18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 1.20 0.00 3.89 

21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 26.40 0.10 3.83 

22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 3.00  0.01 3.86 
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วันที ่ ปริมาณการซ้ือขายหุ้น  

(พนัหุ้น) 

มูลค่าการซ้ือขาย  

(ล้านบาท) 

ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น) 

23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 6.40 0.02 3.80 

24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 - - - 

25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 12.40 0.05 3.91 

28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 12.50 0.05 3.84 

1 มีนาคม พ.ศ. 2565 282.30 1.02 3.61 

3.7 ขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีมูลค่ารวม
ทั้งส้ิน 3,146,550,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ตามท่ีปรากฏ
ในงบการเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ทั้งน้ี บริษทัฯ มีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรายการอื่นท่ีเกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา อนัไดแ้ก่ ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ 
GW จาก VGI และการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์(License to Manage and Operate Merchandising 
Space Agreement) กับ VGI (ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวเดียวกันน้ี ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) ซ่ึงมีขนาดรายการ
รวมเท่ากบัร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ดงันั้น เม่ือรวมขนาดรายการของธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ POV กบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา จะมี
ขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 2,545.64 ซ่ึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษทัฯ ดังนั้น 
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV จึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึง
บริษทัฯ จะตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมดงักล่าวตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะตอ้งแต่งตั้งท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการดังกล่าวและจัดส่งความเห็นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการน้ี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ 
จ ากดั เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระส าหรับการเขา้ท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV 

4. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน แผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ 

4.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

บริษทัฯ มีวตัถุประสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น RO เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ และธุรกิจบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีส าหรับให้เช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงการก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุงพ้ืนท่ี
บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส กบั 
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VGI ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีบริษทัฯ และ/หรือ GW ไดรั้บสิทธิในการบริหารจดัการในปัจจุบนั รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นแหล่ง
เงินทุนในการรองรับการขยายกิจการ หรือการลงทุนเพ่ิมเติมของบริษทัฯ ในอนาคต และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอาจน ามาใช้เพื่อช าระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิ
บริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิจาก VGI ดงัมีรายละเอียดใน
แผนการใช้เงินในขอ้ 4.2 ดา้นล่าง นอกจากน้ี การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ POV ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ VGI 
ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ยงัจะส่งผลให้บริษทัฯ มีพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ใน
การผนึกก าลงัเสริมสร้างให้ธุรกิจของบริษทัฯ แขง็แกร่งขึ้นอีกดว้ย 

4.2 แผนการใช้เงิน 

บริษทัฯ จะรับเงินทุนจ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 3,247,200,000 บาท จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น  PP และ
จ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 792,000,000 บาท จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO รวมเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 4,039,200,000 
บาท โดยบริษทัฯ จะน าเงินทุนดงักล่าวไปใชใ้นโครงการดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 แผนการใช้เงินจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

(1) บริษทัฯ จะน าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนจ านวน 110 ลา้นบาท ไปช าระค่าหุ้นส าหรับการเขา้ซ้ือหุ้นสามญั
ทั้งหมดของ GW ซ่ึงมีสัญญาในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์างส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกบั 
VGI จ านวน 5 สถานีหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ สถานีราชด าริ สถานีอารีย ์สถานีราชเทวี สถานีสนามเป้า และสถานี
พระโขนง และสถานีเสริม ซ่ึงได้แก่ สถานีชิดลม สถานีศาลาแดง สถานีหมอชิต และสถานีอุดมสุข
นอกจากน้ี GW ยงัมีสัญญาเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือบริหารพ้ืนท่ีขายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ จ านวน 3 แห่งหลกั 
ไดแ้ก่ ท่าเรือประตูน ้า ท่าเรือมหาวิทยาลยัรามค าแหง และท่าเรืออโศก และพ้ืนท่ีบางส่วนบริเวณท่าเทียบ
เรือปลายถนนวงัหลงั (พรานนก) 

หมายเหตุ โครงการดงักล่าวขา้งตน้เป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัใน GW ท่ีจะ
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัในวาระท่ี 1 ตามหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2565 ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

(2) บริษทัฯ จะน าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 1,120 ลา้นบาท ไปใชใ้นการลงทุนก่อสร้างร้านคา้ของ
บริษทัฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใตแ้บรนด์ “เทอร์เทิล” (“ร้านเทอร์เทิล”) จ านวนไม่เกิน 28 สถานี 
โดยเป็นสถานีท่ีบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในการบริหารจดัการมาจาก  VGI จ านวน 23 สถานี และเป็นสถานีท่ี 
GW ไดรั้บสิทธิดงักล่าวมาจาก VGI จ านวน 5 สถานี โดยจ านวนเงินดงักล่าวค านวณจากงบประมาณสูงสุด
ท่ีบริษทัฯ คาดว่าจะใช ้ในการก่อสร้างร้านคา้เป็นจ านวนไม่เกิน 40 ลา้นบาทต่อสถานี โดยเป็นประมาณการท่ี
พิจารณาจากค่าก่อสร้างร้านเทอร์เทิลบนสถานีเซนต์หลุยส์ ซ่ึงเป็นสถานีแรกท่ีร้านเทอร์เทิลเปิดให้บริการ 
จ านวนประมาณ 50 ลา้นบาท และบนสถานีเพลินจิต และสถานีอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ จ านวนสถานีละประมาณ 
36 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ คาดว่า ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีแทจ้ริงส าหรับร้านเทอร์เทิลบนสถานีต่อไป
ในอนาคตอาจอยู่ท่ีประมาณสถานีละ 30.5 ล้านบาท เน่ืองจากเห็นว่า บริษัทฯ จะมีอ านาจต่อรองกับ
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ผูรั้บเหมามากย่ิงขึ้นจากจ านวนร้านเทอร์เทิลท่ีจะก่อสร้างเพ่ิมมากขึ้น ท าให้บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการ
ตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

บริษทัฯ จะเร่ิมก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป หรือภายใน 1 เดือนนบัจากไดรั้บเงิน
จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาก POV ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ
สัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยก์บั VGI มีผลใชบ้งัคบั โดยจะทยอยก่อสร้างเดือนละ 2 สถานี 
ซ่ึงจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 เดือนต่อ 2 สถานี และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน
ธนัวาคมของปี 2566 

หมายเหตุ โครงการดงักล่าวขา้งตน้เป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัใน
วาระท่ี 2 ตามหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดค้  านวณรวม
มูลค่าการก่อสร้างขา้งตน้ท่ีมีจ านวนไม่เกิน 1,120 ลา้นบาท (ไม่เกิน 40 ลา้นบาทต่อสถานี) ในการค านวณ
ขนาดรายการของธุรกรรมดงักล่าวดว้ย ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการ
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ  

(3) บริษทัฯ จะน าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 600 ลา้นบาท ไปใชส้ าหรับการสต็อกสินคา้เพื่อขาย
ในร้านเทอร์เทิลซ่ึงตั้งอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าจ านวนไม่เกิน 28 สถานี ดงักล่าวขา้งตน้ (ไม่รวมสต็อกสินคา้
ของร้านเทอร์เทิลบนสถานีเซนต์หลุยส์ สถานีเพลินจิต และสถานีอนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ ท่ีไดด้ าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแลว้) ภายในวงเงินดงักล่าวจะสามารถใชใ้นการหมุนเวียนสตอ็กสินคา้ไดป้ระมาณ 3 เดือน 

หมายเหตุ โครงการดงักล่าวขา้งตน้เป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัใน
วาระท่ี 2 ตามหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

(4) บริษทัฯ จะน าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 200 ลา้นบาท ไปใชใ้นการปรับปรุงร้านคา้ให้เช่าท่ีมีอยู่
เดิม รวมทั้งการปรับทศันียภาพและก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ในพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส กบั 
VGI ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ี GW ไดรั้บสิทธิในการบริหารจดัการในปัจจุบนั รวมทั้งส้ินจ านวน 31 สถานี อยา่งไร
ก็ตาม บริษทัฯ คาดว่า จะใชเ้งินทุนในการปรับปรุงร้านคา้เดิม รวมทั้งปรับทศันียภาพให้เหมาะสมส าหรับ
แต่ละสถานี (ไม่รวมการก่อสร้างร้านคา้ใหม่) ประมาณสถานีละ 2 ลา้นบาท  

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะทยอยปรับปรุงและก่อสร้างซ่ึงคาดว่าจะแลว้เสร็จทั้งหมดภายในปี 2566 ทั้งน้ี ในการ
ปรับปรุง และ/หรือก่อสร้างร้านคา้ให้เช่าในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะตอ้งตรวจสอบและประเมินรายละเอียด
พ้ืนท่ีในแต่ละสถานีก่อนด าเนินการปรับปรุง และ/หรือการก่อสร้างดงักล่าว 
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หมายเหตุ โครงการดงักล่าวขา้งตน้เป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัใน
วาระท่ี 2 ตามหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดค้  านวณรวม
มูลค่าการปรับปรุง รวมถึงก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติมขา้งตน้ท่ีมีจ านวนไม่เกิน 200 ลา้นบาท ในการค านวณ
ขนาดรายการของธุรกรรมดงักล่าวดว้ยโดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการ
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

(5) บริษทัฯ จะน าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 200 ลา้นบาท ไปใชล้งทุนในการก่อสร้างคลงัสินคา้ 
รวมทั้งระบบการบริหารสินคา้ เพ่ือบริหารสต็อกสินคา้ของตวัเอง ซ่ึงคาดว่าจะมีพ้ืนท่ีก่อสร้างประมาณ 
2,500 ถึง 3,000 ตารางเมตร บริษัทฯ มีแผนว่า บริษัทฯ จะเร่ิมโครงการดังกล่าวเม่ือร้านเทอร์เทิล 
เปิดให้บริการแลว้ประมาณ 20 สาขา โดยคาดว่าจะเร่ิมประมาณไตรมาสท่ี 3 ของปี 2566  

อย่างไรก็ดี ก่อนจะตดัสินใจลงทุนในโครงการน้ี บริษทัฯ ยงัคงตอ้งศึกษาความเป็นไปไดก่้อนการลงทุน
ดงักล่าว โดยจะพิจารณาจากตน้ทุนการก่อสร้างและระบบท่ีเก่ียวขอ้ง เปรียบเทียบกบัตน้ทุนของสินคา้ 
และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีลดลง และเม่ือศึกษาความเป็นไปไดแ้ลว้เสร็จ บริษทัฯ จะด าเนินการขอ
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงด าเนินการท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อไป ก่อน
ด าเนินการลงทุน 

หมายเหตุ โครงการดงักล่าวเป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการ
พ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัในวาระท่ี 2 
ตามหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

(6) บริษทัฯ จะใชเ้งินส่วนท่ีเหลือท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จ านวนรวม
ประมาณ 1,017.20 ลา้นบาท รวมถึงเงินท่ีอาจเหลือจากการใชใ้นโครงการในขอ้ (1) – (5) ขา้งตน้ เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียน และอาจใชเ้งินทุนหมุนเวียนดงักล่าวเพื่อช าระค่าตอบตอบแทนบางส่วนของธุรกรรม
การเขา้ท าสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิ
จาก VGI ซ่ึงมีก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส และเพื่อลงทุนส าหรับโครงการในอนาคต 

4.2.2  แผนการใช้เงินจากเงินทุนท่ีได้จากจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 

บริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้จากการเพ่ิมทุนจากธุรรมการออกและเสนอขาย RO จ านวนทั้ งส้ินไม่เกิน 
792,000,000 ไปใชใ้นการลงทุนในธุรกิจคา้ปลีก และ/หรือ ธุรกิจท่ีสนบัสนุนธุรกิจคา้ปลีก นอกเหนือจาก
ธุรกิจร้านเทอร์เทิล โดยปัจจุบนั บริษทัฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน รวมถึงขอ้ดี
และข้อเสีย ผลประโยชน์ และความร่วมมือท่ีบริษทัฯ จะได้รับ ซ่ึงเม่ือบริษทัฯ ได้เงินจากการเพ่ิมทุน 
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ในคร้ังน้ีแลว้ บริษทัฯ จะด าเนินการเจรจาในรายละเอียดการลงทุนดงักล่าวต่อไป ซ่ึงคาดว่าน่าจะได้
ขอ้สรุปภายในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2566 

ทั้งน้ี เม่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษทัฯ จะด าเนินการขออนุมัติจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อไป ก่อนการ
ด าเนินการลงทุน 

อย่างไรก็ตาม หากการเจรจาในรายละเอียดการลงทุนไม่สามารถหาขอ้สรุปไดภ้ายในก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าว บริษทัฯ จะน าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนจากธุรรมการออกและเสนอขาย RO เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียน และอาจใชเ้งินทุนหมุนเวียนดงักล่าวเพื่อช าระค่าตอบตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเขา้ท า
สัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิจาก VGI 
ซ่ึงมีก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส และเพื่อลงทุนส าหรับโครงการในอนาคต 

4.3  รายละเอียดโครงการ 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของบริษทัฯ และการขยายธุรกิจภายใตร้้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ และธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ี
เชิงพาณิชย ์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษทัฯ จึงมีความประสงคท่ี์จะเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซ้ือหุ้นของ GW และ
ลงทุนในการบริหารพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าท่ีบริษัทฯ และ  GW ได้รับสิทธิมาจาก  VGI ดังมี
รายละเอียดตามแผนการใช้เงินท่ีจะไดจ้ากการเพ่ิมทุนคร้ังน้ีในโครงการต่าง ๆ ในข้อ 4.2 ข้างต้น การลงทุน
ดงักล่าวมีโอกาสสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษทัฯ นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุน
ในคร้ังน้ี จะท าให้บริษทัฯ ไดม้าซ่ึงพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์
บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และส่งผลให้การด าเนินงานของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบัการลงทุนเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ GW และการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการ
พ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกับ VGI ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซ่ึง
สินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ส าเร็จและความเส่ียงจากการด าเนินการ

โครงการ 

4.4.1 หากบริษทัฯ ไม่สามารถด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนตามธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี หรือไม่ไดรั้บช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัฯ อาจไม่สามารถจดัหา
แหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอส าหรับการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ GW และการลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิล
ของบริษทัฯ และธุรกิจการบริหารจดัการพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดงัมีรายละเอียดแผนการใชเ้งินท่ี
จะไดจ้ากการเพ่ิมทุนคร้ังน้ีในโครงการต่าง ๆ ในขอ้ 4.2 ขา้งตน้ได ้และนอกจากน้ี การเสียโอกาสในการ
ลงทุนดงักล่าว อาจเป็นการเสียโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีมีศกัยภาพและให้ผลตอบแทนท่ีดี
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แก่บริษทัฯ รวมถึงการไดพ้นัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพอย่าง POV และ VGI ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่ามีความ
จ าเป็นต่อบริษทัฯ อยา่งย่ิง เน่ืองจาก สภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ธุรกิจส่ิงพิมพ ์
ในปัจจุบัน เป็นอุตสาหกรรมท่ีถดถอย (Sunset Industry) เพราะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ท าให้พฤติกรรมของผูอ้่านนิยมอ่านหนังสือหรือ
การ์ตูนในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์หรืออีบุ๊ก 

4.4.2 บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจบริหารจดัการ
พ้ืนท่ีเชิงพาณิชยเ์พื่อการให้เช่าภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงจากประมาณการทาง
การเงินดว้ยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) อตัราผลตอบแทน
ภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 35.31 ตอ่ปี (ค  านวณจากรายได้
ของธุรกิจร้านเทอร์เทิลบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ ทั้งหมด 31 สถานี และรายไดจ้าก
ค่าเช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ ทั้งหมด 26 สถานี โดยไม่รวม
พ้ืนท่ีเช่าเชิงพาณิชยบ์น 5 สถานีท่ี GW ไดรั้บสิทธิจาก VGI ในปัจจุบนั เน่ืองจาก GW ไดช้ าระค่าเช่าบน 5 
สถานีให้กบั VGI ทั้งจ านวนแลว้ และไม่ค านวณเงินทุนท่ีใชใ้นการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ GW เป็นตน้ทุน)  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจร้านเทอร์เทิล และการบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 
หรือ สภาวะการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้าบีทีเอส มีการเปล่ียนแปลงไปจาก ณ 
ปัจจุบนัโดยไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้เป็นตน้ ก็อาจท าให้อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนลดลง 
ในกรณีท่ีมีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการแกไ้ขสาเหตุท่ีท าให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายดงักล่าว และ/หรือ วางแผนการด าเนินธุรกิจใหม่ 

4.4.3 บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากเหตุการณ์ท่ีท าให้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ ต้องปิด
ให้บริการ และ/หรือ เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบท าให้ไม่มีผูโ้ดยสารใชบ้ริการสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังก
ล่าว หรือมีจ านวนผูโ้ดยสารน้อย ซ่ึงแมค้่าตอบแทนท่ีก าหนดภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ ค านวณจากจ านวน
ผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส แต่หากไม่มีผูโ้ดยสารใช้บริการสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส  
บริษทัฯ ก็ไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนส าหรับพ้ืนท่ีดงักล่าว หรือหากมีผูโ้ดยสารจ านวนนอ้ย บริษทัฯ ก็จะจ่าย
ค่าตอบแทนตามจ านวนผูโ้ดยสาร แต่บริษทัฯ จะยงัมีตน้ทุนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจร้านคา้ และ
ธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น ตน้ทุนเก่ียวกบัค่าจา้งพนกังาน ตน้ทุนเก่ียวกบัสินคา้ท่ีรอ
การจ าหน่าย เป็นตน้ 

4.4.4 บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงในกรณีท่ีบริษทัฯ จะเปล่ียนแปลงรูปแบบร้านเทอร์เทิล หรือรูปแบบพ้ืนท่ีให้เช่า
บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ ท่ีบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัการก่อสร้าง หรือ
ปรับปรุงจาก VGI และ BTSC ก่อนในฐานะผูไ้ดรั้บสัมปทานในพ้ืนท่ีดงักล่าว ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่ไดรั้บ
การอนุมติัจาก VGI และ BTSC ก็จะไม่สามารถก่อสร้างหรือปรับปรุงได ้อยา่งไรก็ตาม ในการด าเนินการ
ท่ีผ่านมา บริษัทฯ จะต้องมีการหารือเพ่ือท าความตกลงกันทุกฝ่ายก่อนการด าเนินการก่อสร้างหรือ
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ปรับปรุงร้านค้า ซ่ึงบริษทัฯ ยงัไม่พบปัญหา หรืออุปสรรคในการขออนุมัติส าหรับการก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีแต่อยา่งใด 

4.4.5 บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงในดา้นการแข่งขนักบัร้านคา้อื่น ๆ ซ่ึงเป็นผูเ้ช่าเดิมท่ีอยู่บนรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีมี
การจ าหน่ายสินคา้ท่ีคลา้ยคลึงหรือประเภทเดียวกนักบัร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ มอง
ว่าร้านเทอร์เทิลและร้านคา้อื่น ๆ ท่ีอยู่บนรถไฟฟ้าบีทีเอสมีรูปแบบร้านและขนาดท่ีแตกต่างกนั โดยร้าน
เทอร์เทิลจะมีขนาดโดยเฉล่ียต่อร้านอยู่ ท่ีประมาณ 200 ตารางเมตร ในขณะท่ีร้านค้าอื่น ๆ บนสถานี
รถไฟฟ้าส่วนใหญ่มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 9 ตารางเมตร ถึง 12 ตารางเมตร รวมถึงส่วนผสมของสินค้า 
(Product Mix) ท่ีจะวางขายในร้านเทอร์เทิลนั้น มีความแตกต่างกบัส่วนผสมของสินคา้ของร้านคา้อ่ืน ๆ ท่ี
อยู่บนรถไฟฟ้าบีทีเอสในปัจจุบนั ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นว่า การประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ 
เป็นการเพ่ิมความหลากหลายของสินคา้และบริการท่ีน าเสนอให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงท าให้สถานีมีความน่าสนใจ
มากขึ้น 

4.4.6 ในการเขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดใน GW บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากการท่ี GW อาจจะไม่ไดรั้บประโยชน์จาก
พ้ืนท่ีขายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือคลองแสนแสบ (ท่าเรือ 3 แห่งหลกั ได้แก่ ท่าเรือประตูน ้ า ท่าเรือ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง และท่าเรืออโศก) เน่ืองจาก GW ท าบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทั แอดซ์ เจา้พระยา 
จ ากดั ซ่ึงไม่ใช่การท าสัญญากบับริษทั ครอบครัวขนส่ง 2002 จ ากดั ท่ีเป็นผูใ้ห้บริการเดินเรือโดยสารของ
ท่าเรือดงักล่าวโดยตรง อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจบริหารพ้ืนท่ีขายสินคา้บริเวณท่าเทียบเรือ 3 แห่งหลกัของ GW 
ขา้งตน้ อยูร่ะหว่างการพฒันาโครงการ จึงยงัไม่ไดน้ าประมาณการรายไดม้าใชใ้นการค านวณมูลค่ากิจการ 
ความเส่ียงดงักล่าวจึงเป็นความเส่ียงท่ีต ่าส าหรับบริษทัฯ นอกจากน้ี หากบริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายจาก
ความเส่ียงขา้งตน้ VGI บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั และ Sliver Reward Holdings Limited ในฐานะผูข้ายหุ้น
ใน GW จะตอ้งชดใชค้่าเสียหายให้แก่บริษทัฯ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาซ้ือขายหุ้น GW 

4.5  งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบ้ืองต้น 

บริษทัฯ คาดว่าจะตอ้งใชง้บประมาณทั้งส้ินไม่เกิน 3,030 ลา้นบาท ส าหรับการด าเนินโครงการดงัมีรายละเอียด
ตามแผนการใชเ้งินในขอ้ 4.2 ขา้งตน้ ทั้งน้ี แหล่งเงินทุนจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น RO เพียงพอต่อการด าเนินโครงการดังกล่าว  นอกจากน้ี บริษัทฯ คาดว่าต้องใช้
งบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ อีกจ านวนประมาณ 2,665.93 ลา้นบาท ซ่ึงก าหนด
ช าระเป็นรายไตรมาสตามท่ีคู่สัญญาตกลงในสัญญาให้สิทธิฯ โดยบริษทัฯ อาจใช้เงินทุนหมุนเวียนท่ีเหลือจาก 
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดงัมีรายละเอียดในขอ้ 4.2.1 (6) 
และ 4.2.2 ขา้งตน้ เพื่อช าระค่าตอบแทนบางส่วนภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ และจะใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ช าระค่าตอบแทนของธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ ตามสัญญาให้สิทธิฯ ในส่วนท่ีเหลือ 
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5. ข้อมูลท่ีเกี่ยวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเพิม่ทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนให้บุคคลในวงจ ากัด  

5.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

(1) กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP  

(1.1) ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนภายใต้ธุรกรรมการ

ออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย(1) – ราคาตลาดหลงัการเสนอขายทั้งหมด(2) X 100 

 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย(1)  
= 3.66 – 3.38 X 100 

 3.66  
= ร้อยละ 7.65  

(1.2) ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการ

ออกและเสนอขายหุ้น RO 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย(1) – ราคาตลาดหลงัการเสนอขายทั้งหมด(2) X 100 

 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย(1)  
= 3.66  – 3.40 X 100 

 3.66  
= ร้อยละ 7.10  

หมายเหตุ  

(1) ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อยู่ท่ี 3.66 บาท ต่อหุ้น โดยเป็นราคาตลาดท่ีค านวณจากราคาซ้ือขายถวัเฉลี่ยน ้ าหนัก
ของหุ้นของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 10 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอ
วาระต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว คือระหว่างวันท่ี 15 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดในขอ้ 3.6 ขา้งตน้ 

(2) ราคาตลาดหลงัการเสนอขายค านวณตามสูตรดงัต่อไปน้ี 

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาจองซ้ือหุ้น x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   
        จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

กรณีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบ
ตามสิทธิ ราคาตลาดหลงัการเสนอขายอยูท่ี่ 3.38 บาท ต่อหุ้น ซ่ึงค านวณตามสูตรดงัต่อไปน้ี 

(3.66 x 365,549,286) + (3.30 x 1,224,000,000) 
 365,549,286 + 1,224,000,000 
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กรณีไม่มีผูถ้ือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ราคา
ตลาดหลงัการเสนอขายอยูท่ี่ 3.40 บาท ต่อหุ้น ซ่ึงค านวณตามสูตรดงัต่อไปน้ี 

(3.66 x 365,549,286) + (3.30 x 984,000,000) 
 365,549,286 + 984,000,000 

(2) กรณกีารเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO 

 ในกรณีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เป็นผลส าเร็จ บริษทัฯ จะไม่ออกและเสนอขายหุ้น  
ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดงันั้น จะไม่เกิดผลกระทบในการลดลงของราคาหุ้น (Price 
Dilution) จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เพียงอยา่งเดียว 

5.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

(1) กรณกีารเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

(1.1) ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรม

การออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ 

=           จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายคร้ังน้ี  
 จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

=                 984, 000,000   
       (365,549,286 + 240,000,000)* + 984,000,000 

= ร้อยละ 61.90  

* เพื่อสะทอ้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นไดอ้ย่างแทจ้ริง ในการค านวณ บริษทัฯ จึงรวมจ านวนหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสมือนเป็นจ านวนหุ้น paid-up ของบริษทัฯ  

(1.2)  ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนภายใต้ธุรกรรมการ

ออกและเสนอขายหุ้น RO 

=           จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายคร้ังน้ี  
 จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

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

= ร้อยละ 72.91 
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(2) กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO 

ในกรณีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เป็นผลส าเร็จ บริษทัฯ จะไม่ออกและเสนอขายหุ้น  
ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดงันั้น จะไม่เกิดผลกระทบในการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ 
(Control Dilution) จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เพียงอยา่งเดียว 

5.3 การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 

(1) กรณกีารเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

(1.1)  ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรม

การออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ 

=        Earnings per share ก่อนเสนอขาย(1) - Earnings per share หลงัเสนอขาย(2) 
  Earnings per share ก่อนเสนอขาย(1) 

=              0.07121 – 0.02713   
  0.07121 

= ร้อยละ 61.90 

(1.2)  ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนภายใต้ธุรกรรมการ

ออกและเสนอขายหุ้น RO 

=        Earnings per share ก่อนเสนอขาย(1) - Earnings per share หลงัเสนอขาย(2) 
  Earnings per share ก่อนเสนอขาย(1) 

=              0.11796 – 0.03195   
  0.11796 

= ร้อยละ 72.91 

หมายเหตุ  

(1)  EPS ก่อนเสนอขาย ค านวณจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดยค านวณจาก ก าไรสุทธิยอ้นหลงั 12 เดือน / จ านวนหุ้น paid-up  

กรณีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบ
ตามสิทธิ EPS ก่อนเสนอขาย อยูท่ี่ 0.07121 บาท ต่อหุ้น ซ่ึงค านวณจาก 43,118,906/(365,549,286+240,000,000)  

กรณีไม่มีผูถ้ือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO EPS 
ก่อนเสนอขาย อยูท่ี่ 0.11796 บาท ต่อหุ้น ซ่ึงค านวณจาก 43,118,906/365,549,286 
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(2)  EPS หลงัเสนอขาย ค านวณจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยค านวณจาก ก าไรสุทธิยอ้นหลงั 12 เดือน / (จ านวนหุ้น paid-up + จ านวน
หุ้นท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)  

กรณีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบ
ตามสิทธิ EPS หลงัเสนอขาย อยูท่ี่ 0.02713 บาท ต่อหุ้น ซ่ึงค านวณตามสูตรดงัต่อไปน้ี 

 43,118,906  
365,549,286 + 1,224,000,000 

กรณีไม่มีผูถ้ือหุ้นเดิมรายใดใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO EPS หลงั
เสนอขาย อยูท่ี่ 0.31951 บาท ต่อหุ้น ซ่ึงค านวณตามสูตรดงัต่อไปน้ี 

 43,118,906  
 365,549,286 + 984,000 

(2) กรณกีารเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและ

เสนอขายหุ้น RO 

ในกรณีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เป็นผลส าเร็จ บริษทัฯ จะไม่ออกและเสนอขายหุ้น  
ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดงันั้น จะไม่เกิดผลกระทบในการลดลงของส่วนแบ่งก าไร 
(Earnings Dilution) จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เพียงอยา่งเดียว  

5.4 ความคุ้มค่าท่ีผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธอิอกเสียงของผู้ถือหุ้น 

เม่ือเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะไดรั้บจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน กบัผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นในกรณีของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
บริษทัฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคา
หุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น เน่ืองจาก บริษทัฯ จะมีเงินทุนเพียงพอส าหรับการลงทุนในธุรกิจการบริหารจดัการพ้ืนท่ี
เชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิมาจาก VGI และท่ี GW ไดรั้บสิทธิจาก VGI ในปัจจุบนั รวมถึง
การลงทุนก่อสร้างบนพ้ืนท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดงักล่าว และการลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นธุรกิจ
ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสูง โดยจากประมาณการทางการเงินดว้ยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach) อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 35.31 
ต่อปี (ค านวณจากรายไดข้องธุรกิจร้านเทอร์เทิลบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ ทั้งหมด 31 สถานี และ
รายไดจ้ากค่าเช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ ทั้งหมด 26 สถานี โดยไม่รวมพ้ืนท่ีเช่าเชิง
พาณิชยบ์น 5 สถานีท่ี GW ไดรั้บสิทธิจาก VGI ในปัจจุบนั เน่ืองจาก GW ไดช้ าระค่าเช่าให้กบั VGI ทั้งจ านวนแลว้ และไม่
ค  านวณเงินทุนท่ีใชใ้นการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ GW เป็นตน้ทุน) 
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อน่ึง การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุน จะท าให้บริษทัฯ ไดม้าซ่ึงพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความแขง็แกร่ง และ
มีประสบการณ์ในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซ่ึงเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของบริษทัฯ ในการ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจให้แก่บริษทัฯ ด้วย 
นอกจากน้ี บริษทัฯ จะมีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอ่ืนในการไดรั้บสิทธิบนพ้ืนท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพ่ิมเติมจาก VGI 
ในอนาคต ภายใตข้อ้ตกลงท่ีก าหนดในสัญญาให้สิทธิดงักล่าวระหว่างบริษทัฯ กบั  VGI ซ่ึงหากบริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายุ
สัญญาให้สิทธิดงักล่าว ก็จะท าให้การขยายธุรกิจของบริษทัฯ โดยการลงทุนต่าง ๆ ขา้งตน้ สามารถสร้างรายไดแ้ก่บริษทัฯ 
ไดต้่อไปในอนาคต  

6. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 

6.1 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

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

6.2 การช าระเงินและเง่ือนไขของการช าระเงิน 

ผูล้งทุนทั้ง 3 ราย จะท าการช าระค่าตอบแทนทั้งหมด เป็นเงินสดให้แก่บริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุน 
และอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และเง่ือนไข
บงัคบัก่อนทั้งหมดตามท่ีระบุในสัญญาจองซ้ือหุ้น และ/หรือขอ้ตกลงกบัผูล้งทุนแต่ละราย ส าเร็จครบถว้นหรือไดรั้บการ
ผอ่นผนัจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  

7. บุคคลท่ีเกี่ยวโยงและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 

POV เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ ตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เน่ืองจาก POV จะเข้าเป็น 
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยจะถือหุ้นบริษทัฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดท้  าการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีเสร็จส้ิน (ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รายใดใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น RO)6 

 
6  ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้ง

จ านวน POV จะถือหุ้นของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ี
บริษทัฯ ไดท้ าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็จ
สมบูรณ์ 
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8. กรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน 

เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียและ/หรือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในการท าธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ดงันั้น กรรมการของบริษทัฯ ทุกรายจึงมีสิทธิเขา้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เก่ียวกบัธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

ความเหมาะสมของราคาในเร่ืองการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน   

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่า ราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น PP มีความเหมาะสมแลว้ เน่ืองจากเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซ่ึงเท่ากบั 3.66 บาท  
(ดงัมีรายละเอียดปรากฏในขอ้ 3.6) และสูงกว่ามูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงตามงบการเงินรวมล่าสุดของ
บริษทัฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เท่ากบั 0.92 บาท 

นอกจากน้ี ราคาหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO  
มีความเหมาะสมแลว้ เน่ืองจากเป็นราคาเดียวกบัราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น PP ซ่ึงเป็นการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบต่อผูถื้อหุ้นรายใด 

ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขาย 

ราคาเสนอขายเป็นราคาท่ีไดจ้ากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษทัฯ และผูล้งทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ละ
ฝ่ายโดยอา้งอิงจากเกณฑ์การก าหนดราคาในขอ้ 3.5 โดยราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เป็นราคาต ่าตามประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และเป็นราคาใกลเ้คียง
กับราคาตลาด และราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO  
ไม่ก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูถื้อหุ้นรายใด 

เหตุผลและความจ าเป็นของการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เน่ืองจาก ในการขยาย
ธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ จ าเป็นจะตอ้งใชพ้ื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ สามารถเขา้ถึงและน าเสนอสินคา้ต่อผูบ้ริโภคได้
เป็นจ านวนมาก อีกทั้งบริษทัฯ ตอ้งการความมัน่คง โอกาสในการเติบโต และเงินทุนในการขยายธุรกิจดงักล่าว  
ในการน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรม PP จะท าให้บริษทัฯ ไดม้าซ่ึงพนัธมิตรทางธุรกิจ
ท่ีมีความแข็งแกร่ง โดยสามารถท าให้บริษทัฯ ได้มาซ่ึงสิทธิในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสท่ี VGI ไดรั้บสัมปทานมาจาก BTSC ครอบคลุมมากท่ีสุดถึงจ านวน 31 สถานี เพื่อใช้เป็นพ้ืนท่ี
ประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอ่ืนในการต่อ
ระยะเวลาของสิทธิดงักล่าวและไดรั้บสิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพ่ิมเติมจาก VGI หาก VGI 
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ไดรั้บสิทธิจาก BTSC หรือบริษทัในเครือ ในอนาคตอีกดว้ย (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) ซ่ึงท าให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิล
ของบริษทัฯ มีความมั่นคงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจให้แก่ 
บริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ตอ้งการแหล่งเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจร้านเทอร์เทิลของ
บริษทัฯ และการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยโ์ดยการให้เช่าพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดงัมีรายละเอียดใน
ขอ้ 4. ดงันั้น การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ทั้งภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะท าให้บริษทัฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับโครงการดงักล่าว และท า
ให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ และให้เช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และหากบริษทัฯ ใช้เงินกู้ทั้งจ านวนในการลงทุนดงักล่าวจะกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
เน่ืองจากจะมีภาระดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมขึ้น 

ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน  

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในคร้ังน้ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการช่วยเพ่ิมสภาพคล่อง
ของบริษทัฯ และลดภาระของบริษทัฯ ในการจดัหากระแสเงินสดเพื่อใชใ้นการลงทุนก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุง
พ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับสตอ็กสินคา้ของร้านเทอร์เทิล รวมถึงใชใ้น
การซ้ือหุ้นทั้งหมดของ GW และการลงทุนอื่น ๆ ดงัมีรายละเอียดในขอ้ 4. ซ่ึงถา้หากบริษทัฯ ใชเ้งินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงินส าหรับการลงทุนและช าระค่าหุ้นดงักล่าวทั้งหมด จะส่งผลให้อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อทุน 
(Interest D/E Ratio) ของบริษทัฯ สูงขึ้นจาก 0.29 เท่า เป็น 3.53 เท่า นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดผู้ล้งทุนมาเป็นพนัธมิตร
ทางธุรกิจของบริษทัฯ อีกดว้ย ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ให้มีความมัน่คงและแข็งแกร่ง
ต่อไปในอนาคต 

ผลกระทบต่อบริษทัฯ ในดา้นฐานะทางการเงินจากการเพ่ิมทุนและการด าเนินการตามแผนการใชเ้งิน 

การเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะส่งผลกระทบดา้นการลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น 
(Earnings per Share Dilution) เท่ากบัร้อยละ 61.90 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นเดิมรายใด
ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO อยา่งไรก็ดี หากบริษทัฯ สามารถออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะไดรั้บเงินทั้งส้ิน 4,039,200,000 บาท ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ มีความ
แขง็แกร่งทางการเงินมากขึ้นในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามขอ้ 4.2 ขา้งตน้  

นอกจากน้ี เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP  
บริษทัฯ ก็จะสามารถลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้า 
บีทีเอสได ้ส่งผลให้สินทรัพยข์องบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นจากการบนัทึกสิทธิภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ เป็นสินทรัพยใ์น
รูปแบบของสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม หน้ีสินของ
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บริษทัฯ ในการช าระค่าเช่าดังกล่าวก็จะเพ่ิมขึ้นด้วยจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีดังกล่าว นอกจากน้ี 
โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ ก็จะมีการเพ่ิมเติมส่วนของรายไดจ้ากธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจการบริหารจดัการ
พ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเขา้มา โดยคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 เม่ือเทียบกบั
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพ ์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัเดิมของบริษทัฯ 

ความสมเหตุสมผลเม่ือเปรียบเทียบกบัการตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ POV ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นมากกว่าการตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าวกบับุคคลภายนอกซ่ึงเป็นบุคคลอิสระ เน่ืองจากการท่ี 
POV ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ VGI จองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนและเขา้มาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ ท าให้บริษทัฯ 
ไดม้าซ่ึงสิทธิในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก VGI (ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) ท าให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์
เทิลของบริษทัฯ และการบริหารจดัการพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริษทัฯ มีความแน่นอนและมีโอกาสใน
การเติบโต ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่าการท่ี POV ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ VGI เขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นและพนัธมิตรของ
บริษทัฯ จะช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการบริหารจดัการธุรกิจการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบี
ทีเอส และธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ี ราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุน ไม่เป็นราคาต ่าตามประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP 
และเป็นราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด จึงเป็นราคาท่ีมีความสมเหตุสมผล และเป็นธรรมกบัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินเพ่ิมทุนรวมทั้งสถานะและความคืบหนา้ของโครงการ 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า การเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO จะท าให้บริษทัฯ มีเงินทุนเพียงพอในการรองรับโครงการต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 
ข้างต้น โดยโครงการดังกล่าวจะท าให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ เป็นไปโดยมีศกัยภาพ อีกทั้ง 
บริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิล รวมถึงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนท่ี 
บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ และสามารถต่อยอดธุรกิจดงักล่าวไดต้ามโครงการท่ีวางไวใ้นขอ้ 
4.2 นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรม PP จะท าให้บริษทัฯ ไดม้าซ่ึงพนัธมิตรทาง
ธุรกิจท่ีมีความแข็งแกร่ง โดยสามารถท าให้บริษทัฯ ไดม้าซ่ึงสิทธิในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสท่ี VGI ไดรั้บสัมปทานมาจาก BTSC ครอบคลุมมากท่ีสุดถึงจ านวน 31 สถานี เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ี
ประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพและสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็นจ านวนมาก 
และบริษทัฯ ยงัมีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอ่ืนในการต่อระยะเวลาของสิทธิดงักล่าวและไดรั้บสิทธิบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพ่ิมเติมจาก VGI หาก VGI ไดรั้บสิทธิจาก BTSC หรือบริษทัในเครือ ใน
อนาคตอีกดว้ย (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) ซ่ึงท าให้ธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงโครงการของบริษทัฯ ตามขอ้ 4.2 มีความมัน่คงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคต
รวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจให้แก่บริษทัฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าโครงการดงักล่าวมีความ
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เป็นไปได้ เน่ืองจากบริษทัฯ มีประสบการณ์จากการด าเนินธุรกิจร้านเทอร์เทิลจ านวน 3 สถานี และธุรกิจการ
บริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมาจาก VGI ก่อนหน้าน้ี รวมถึงบริษทัฯ 
ยงัมีผูบ้ริหารและคณะท างานทั้งท่ีมีอยูเ่ดิมและท่ีเขา้มาใหม่ท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจคา้ปลีกซ่ึง
จะเป็นแรงขบัเคล่ือนการด าเนินดงักล่าว 

ค ารับรองของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีแลว้ รวมทั้ง ไดต้รวจสอบขอ้มูลของ POV 
บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั และ Sliver Reward Holdings Limited อย่างระมดัระวงั และบุคคลดงักล่าวจะสามารถ
สร้างประโยชน์ให้แก่บริษทัฯ และมีศกัยภาพในการลงทุน เน่ืองจากเห็นว่า 

(1) POV เป็นบริษทัย่อยท่ี VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด โดย VGI เป็นบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยจากขอ้มูลงบการเงินรวมล่าสุดของ 
VGI ประจ าไตรมาส 3 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 VGI มีสินทรัพยร์วมจ านวน 27,951.15 ลา้น
บาท และรายไดร้วม จ านวน 3,171.98 ลา้นบาท และจากขอ้มูลงบการเงินรวมล่าสุดของ POV ส าหรับรอบปี
บญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 POV มีสินทรัพยร์วมจ านวน 14.88 ลา้นบาท และรายไดร้วมจ านวน 
0.08 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี บริษทัฯ จะได ้VGI เขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นทางออ้ม ท าให้บริษทัฯ มีพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Partner) ในการผนึกก าลงัเสริมสร้างให้ธุรกิจของบริษทัฯ แขง็แกร่งขึ้นดว้ย 

(2) บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ากดั จะใชเ้งินส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บจากการขายหุ้น GW ภายใตธุ้รกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นสามญั
ของ GW เพ่ือช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ไดต้รวจสอบเอกสารทางการเงินของนายกานต ์สมบติัศิริ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เวิร์ค 
เอ็กซ์ จ ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.80 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด แล้ว  
จึงเห็นว่านายกานต ์สมบติัศิริ เป็นผูมี้ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงและมีเงินเพียงพอท่ีจะเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่
บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ากดั 

นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั ยงัส่งผลให้
บริษทัฯ ไดพ้นัธมิตรทางธุรกิจอย่างนายกาณฑ์ สมบติัศิริ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั ซ่ึง
เป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจของ  GW โดยนายกาณฑ์ สมบติัศิริ จะยงัคงมี
ส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจของ GW ต่อไป เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ GW มีความต่อเน่ือง 
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(3) Sliver Reward Holdings Limited จะใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการขายหุ้น GW ภายใตธุ้รกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นสามญั
ของ GW เพื่อช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยเงินท่ี 
Sliver Reward Holdings Limited จะไดรั้บจากการขายหุ้น GW นั้น เพียงพอและมากกว่าจ านวนเงินท่ี Sliver 
Reward Holdings Limited จะตอ้งใชช้ าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น PP 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีกรรมการบริษทัไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุน หากการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ 
ผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษทัได ้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และหากการไม่ปฏิบติัหน้าท่ีนั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษทัหรือ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิฟ้องร้องส่งคืนประโยชน์จากกรรมการ
นั้นแทนบริษทัฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทั มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอรำยงำนมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. เก่ียวกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และจดัสรรหุ้น
เพ่ิมทุน ดงัต่อไปน้ี 

1. การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2565 เพื่อ
พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 365,549,286 บำท เป็นทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 1,589,549,286 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท 
โดยเป็นกำรเพ่ิมทุนในลกัษณะ ดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้ (บาทต่อหุ้น) รวม (บาท) 

   แบบก ำหนดวตัถุประสงค์
ในกำรใชเ้งินทนุ 

หุ้นสำมญั 1,224,000,000 1.00 1,224,000,000 

   แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป 
(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน (แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน) 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น (หุ้น) อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ และ

ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บริษทั พอยท ์ออฟ 
วิว (พีโอวี) มีเดีย 
กรุ๊ป จ ำกดั (“POV”) 

953,500,000 - 3.30 หลงัจำกไดรั้บอนุญำต
จำกส ำนกังำนก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์(“ส านักงาน 

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

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ดำ้นล่ำง  
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น (หุ้น) อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ และ

ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ 
จ ำกดั 

15,350,000 - 3.30 หลงัจำกไดรั้บอนุญำต
จำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

โดยคำดว่ำจะด ำเนินกำร
แลว้เสร็จในเดือน
มิถุนำยน พ.ศ.  2565 

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ดำ้นล่ำง 

Sliver Reward 
Holdings Limited 

15,150,000 - 3.30 หลงัจำกไดรั้บอนุญำต
จำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

โดยคำดว่ำจะด ำเนินกำร
แลว้เสร็จในเดือน
มิถุนำยน พ.ศ. 2565 

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ดำ้นล่ำง 

ผูถื้อหุ้นเดิมตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Rights Offering) 

240,000,000 อตัรำกำร
จดัสรร  
1.5232 หุ้น
สำมญัเดิม ต่อ 
1 หุ้นสำมญั
เพ่ิมทุน 

3.30 วนัท่ี 24 และระหว่ำง
วนัท่ี 27 ถึงวนัท่ี  

30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ดำ้นล่ำง 

หมายเหตุ 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม พ.ศ. 2565 ไดมี้มติเสนอให้ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 
1,224,000,000 หุ้น ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

1) ออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ ำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 
บำท ในรูปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อบุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ให้แก่ POV (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ท่ีบริษทั วีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) (“VGI”) ถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด) บริษทั เวิร์ค 
เอก็ซ์ จ ำกดั และ Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่ำ “ผู้ลงทุน”) ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท 

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

ทั้งน้ี ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP เป็นกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) 
ท่ีผูถื้อหุ้นมีมติก ำหนดรำคำเสนอขำยไวอ้ย่ำงชดัเจน และไม่ถือเป็นกำรเสนอขำยหุ้นออกใหม่ในรำคำต ่ำตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง กำรอนุญำตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขำยหุ้นท่ี
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกดั (“ประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เน่ืองจำกรำคำเสนอขำยท่ีหุ้นละ 
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3.30 บำท เป็นรำคำท่ีไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำด หมำยถึง รำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก
ของหุ้นของบริษทัฯ ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ยอ้นหลงั 10 วนัท ำกำร
ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมกำรมีมติให้เสนอวำระต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 เพื่อขออนุมติั
ให้บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว คือระหว่ำงวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2565 ถึง 1 มีนำคม พ.ศ. 
2565 ซ่ึงเท่ำกับ 3.66 บำท (ข้อมูลจำก SETSMART) ดังนั้น ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP คร้ังน้ี 
บริษทัฯ จะตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกบักำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต่อตลำด
หลกัทรัพยฯ์ ตำมประกำศเร่ืองกำรอนุญำตเสนอขำยหุ้น PP และไดรั้บมติอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน รวมทั้งจะตอ้งไดรั้บกำรอนุญำต
จำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ก่อนกำรเสนอขำย 

อน่ึง กำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ของผูล้งทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP อยู่
ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดในสัญญำจองซ้ือหุ้นและขอ้ตกลงแต่ละฉบบัท่ีบริษทัฯ จะเขำ้ท ำกบัผูล้งทุนแต่ละรำย 
ซ่ึงรวมถึงในกรณีท่ีหำกกำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัทั้งหมดในบริษทั กรุ๊ปเวิร์ค จ ำกดั (“GW”) ของบริษทัฯ (ดงัมี
รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัฯ) ไม่เป็นผลส ำเร็จ บริษทัฯ จะไม่ออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ำกดั และ Sliver 
Reward Holdings Limited ซ่ึงเป็นผูข้ำยหุ้นใน GW แต่บริษทัฯ จะยงัคงออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 
ให้แก่ POV ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดในสัญญำจองซ้ือหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป นอกจำกน้ี ควำมส ำเร็จของกำรออก
และเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ POV และกำรไดรั้บช ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวจำก POV และกำรท่ีบริษทัฯ 
ไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ให้แก่บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ 
จ ำกดั และ Sliver Reward Holdings Limited ภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP  นั้น เป็นเง่ือนไข
บงัคบัก่อนของธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW นอกจำกน้ี กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ POV 
และกำรไดรั้บช ำระค่ำหุ้นดังกล่ำวจำก POV เป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนของธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิ
บริหำรจัดกำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชย์ เพ่ือรับสิทธิจำก VGI ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำท่ีเก่ียวข้องด้วย (โปรดดู
รำยละเอียดเพ่ิมเติมตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัฯ) ในกำรน้ี บริษทัฯ คำดว่ำธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะเสร็จสมบูรณ์ภำยในเดือนมิถุนำยน 
พ.ศ. 2565 โดยบริษทัฯ จะก ำหนดวนัจองซ้ือและช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำย
หุ้น PP ท่ีแน่นอน ภำยหลงัไดท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดอ้นุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ ให้แก่ POV และธุรกรรมกำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชย ์เพ่ือรับสิทธิจำก 
VGI ดงักล่ำว และภำยหลงัจำกท่ีบริษทัฯ ไดรั้บกำรอนุญำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ในกำรออกและเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP แลว้ 

อย่ำงไรก็ตำม หำกรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุนดงักล่ำวมีรำคำต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำ
ตลำด โดยก ำหนดให้รำคำตลำด หมำยถึง รำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นบริษทัฯ ท่ีมีกำรซ้ือขำยในตลำด
หลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัท ำกำร แต่ไม่เกิน 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีมีกำรเสนอขำย
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หุ้นต่อผูล้งทุน ผูล้งทุนจะไม่สำมำรถน ำหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ดังกล่ำวออกขำยได้ภำยในก ำหนด
ระยะเวลำ 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีหุ้นดงักล่ำวเร่ิมท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัจำกวนัท่ี
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผูล้งทุนสำมำรถ
ทยอยขำยหุ้นท่ีถูกส่ังห้ำมขำยได้ในจ ำนวนร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกส่ังห้ำมขำย ทั้งน้ี ตำม
ประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอให้รับหุ้นสำมญั
หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

อน่ึง เน่ืองจำกหน่ึงในผูล้งทุน อนัไดแ้ก่ POV ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ VGI ท่ี VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 
100 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด จะเขำ้เป็นผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ โดยจะถือหุ้นบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 
70.65 ของจ ำนวนท่ีออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภำยหลงัจำกท่ีบริษทัฯ ได้ท ำกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP เสร็จส้ิน (ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  
รำยใดใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO)1 ดงันั้น POV จึงเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV จึงเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยง
กนั และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำร
ของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเร่ือง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ  

ในกำรน้ี ภำยหลงักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนในครำวน้ี ผูล้งทุนจะเขำ้ถือหุ้นของบริษทัฯ รวมกนัเป็นสัดส่วนไม่
เกินร้อยละ 72.912 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรเพ่ิมทุน และเน่ืองจำก POV 
จะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ ภำยหลงัธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ในคร้ังน้ีเสร็จส้ิน ซ่ึงจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ เป็นผลให้ POV มีหน้ำท่ีต้องท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ทั้งหมดของบริษทัฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ำกิจกำร (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ซ่ึง

 
1  ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO เต็มทั้ง

จ ำนวน POV จะถือหุ้นของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภำยหลงัจำกท่ี
บริษทัฯ ไดท้ ำกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO เสร็จ
สมบูรณ์ 

2  สัดส่วนดงักล่ำวค ำนวณภำยใตส้มมติฐำนว่ำไม่มีผูถ้ือหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและ
เสนอขำยหุ้น RO  

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ครบเต็ม
จ ำนวน POV บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ำกดั และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97 
และร้อยละ 0.95 ตำมล ำดบั รวมกนัเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภำยหลงัจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น RO และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP เสร็จส้ิน 
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กำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะเกิดขึ้นภำยหลงัจำกท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ให้แก่ POV รวมทั้งด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ในส่วนของหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนซ่ึงออกและ
จดัสรรให้แก่ POV แลว้ โดยบริษทัฯ คำดว่ำ POV จะเร่ิมกำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยภ์ำยในไตรมำสท่ี 3 ของ
ปี 2565 ทั้งน้ี ตำมประกำศ ทจ. 12/2554 ก ำหนดว่ำ รำคำเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะตอ้งไม่ต ่ำกว่ำรำคำสูงสุดท่ีผูท้  ำ
ค  ำเสนอซ้ือและบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค  ำเสนอซ้ือ รวมทั้งบุคคลท่ีกระท ำกำรร่วมกนักบับุคคลขำ้งตน้ ได้
หุ้นของบริษทัฯ มำในระหว่ำงระยะเวลำ 90 วนัก่อนวนัท่ีย่ืนค ำเสนอซ้ือ กล่ำวคือ รำคำเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะไม่
ต ่ำกว่ำรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ในคร้ังน้ี 

2) ออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอตัรำจดัสรร 1.5232 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 
ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท รวมมูลค่ำ 792,000,000 บำท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO”) 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเหลือจำกกำรจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นภำยใตธุ้รกรรม
กำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ในรอบแรกแลว้ บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูถื้อหุ้น
ซ่ึงแสดงควำมจ ำนงขอจองซ้ือเกินสัดส่วน โดยบริษทัฯ จะจดัสรรให้ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นจนกว่ำจะหมด 
หรือไม่สำมำรถจัดสรรได้เน่ืองจำกเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นรำยใดประสงค์ท่ีจะจองซ้ือหุ้น
ดงักล่ำวอีกต่อไป และในกรณีท่ีมีหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเหลือจำกกำรจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
บริษทัฯ จะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือตดัหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนท่ีเหลือจำกกำรเสนอขำยดงักล่ำวต่อไป  

ในกำรน้ี บริษทัฯ ไดก้ ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Record Date) ในวนัท่ี 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 และวนัจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ในระหว่ำงวนัท่ี 24 และ 27 – 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ทั้งน้ี สิทธิดงักล่ำวตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นของบริษทัฯ ก่อน นอกจำกน้ี ในกรณีท่ีธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณ์
ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำจองซ้ือหุ้นท่ีเก่ียวข้อง (ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 2 สำรสนเทศ
เก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) บริษทัฯ จะยกเลิกกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ทั้งน้ี ผูล้งทุนในธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP จะไม่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ท่ีออกภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและ
เสนอขำยหุ้น RO ในคร้ังน้ี 

นอกจำกน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ/หรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีสำย
งำนกำรเงิน บุคคลท่ีประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ/หรือประธำนเจำ้หน้ำท่ีสำยงำนกำรเงินมอบหมำย มีอ ำนำจในกำร
พิจำรณำและก ำหนดรำยละเอียดอ่ืนใดท่ีจ ำเป็นและเก่ียวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  
ซ่ึงรวมไปถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง  

1) กำรก ำหนด หรือแกไ้ขเง่ือนไข และรำยละเอียดใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ซ่ึงรวมถึง (ก) กำรจะไม่เสนอขำยหรือไม่จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น 
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RO ในกรณีท่ีธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณ์ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำจองซ้ือ
หุ้นท่ีเก่ียวขอ้ง และ (ข) กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน กำรก ำหนดวนัเสนอขำย ระยะเวลำกำรจองซ้ือ และกำร
ช ำระค่ำหุ้น  

2) เจรจำ ตกลง เขำ้ท ำและลงนำมในสัญญำ และ/หรือเอกสำรใด ๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำย
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่ำว รวมถึงกำรแกไ้ขสัญญำและเอกสำรดงักล่ำว  

3) ลงนำมในแบบค ำขออนุญำต กำรขอผอ่นผนัต่ำง ๆ หนงัสือบอกกล่ำว ตลอดจนเอกสำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่ำว ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อ และกำรยื่นค ำขออนุญำตหรือขอ
ผอ่นผนั กำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ รวมถึงเอกสำรอื่นใดต่อเจำ้หน้ำท่ีหรือตวัแทน ของหน่วยงำน
ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนกำรน ำหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ดังกล่ำวเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย ์
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ และ  

4) ด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่ำวตำม
สมควร 

ในกำรน้ี ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO มีรำยละเอียดปรำกฏตำม
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ำกดัและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัฯ 

2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณท่ีีมีเศษของหุ้น  

ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจำกกำรจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นแต่ละรำยตำมสัดส่วนภำยใตธุ้รกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น RO ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่ำวทิ้ง 

2.3 ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ขอ้มูลของผูจ้องซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ  
มีรำยละเอียดปรำกฏตำมขอ้ 2. และขอ้ 3.1 ของส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ก ำหนดวนัประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทัฯ ในวนัท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น.  
ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วม
ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทัฯ (Record Date) ในวนัท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2565 
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4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต  

4.1 บริษทัฯ จะจดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนและจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ส ำหรับธุรกรรมกำรออกและเสนอขำย
หุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

4.2 บริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกดัจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ตำมท่ีก ำหนดในประกำศเร่ืองกำรอนุญำตเสนอขำยหุ้น PP ส ำหรับธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP  

4.3 บริษทัฯ จะขออนุมติัต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ ให้รับหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนส ำหรับธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP 
และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ และเขำ้ท ำรำยกำรซ้ือ
ขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิม่ 

บริษทัฯ มีวตัถุประสงคใ์นกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น RO เพื่อใชเ้ป็นเงินลงทุนในกำรขยำยธุรกิจร้ำนคำ้ของบริษทัฯ ภำยใตแ้บรนด์ “เทอร์เทิล” และธุรกิจ
บริหำรจดักำรพ้ืนท่ีส ำหรับให้เช่ำพ้ืนท่ีเชิงพำณิชย ์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส รวมถึงกำรก่อสร้ำง และ/หรือ ปรับปรุง
พ้ืนท่ีบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสภำยใตสั้ญญำให้สิทธิในกำรบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส 
กบั VGI รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในกำรรองรับกำรขยำยกิจกำร หรือกำรลงทุนเพ่ิมเติมของบริษทัฯ ในอนำคต 
และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอำจน ำมำใชเ้พื่อช ำระค่ำตอบแทนบำงส่วนของธุรกรรม
กำรเขำ้ท ำสัญญำให้สิทธิบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิจำก VGI 
ซ่ึงมีก ำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นรำยไตรมำส ดงัมีรำยละเอียดปรำกฏตำมขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 สำรสนเทศ
เก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ นอกจำกน้ี กำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ให้แก่ POV ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ VGI ภำยใตธุ้รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ยงัจะส่งผลให้บริษทัฯ มีพนัธมิตร
เชิงกลยทุธ์ (Strategic Partner) ในกำรผนึกก ำลงัเสริมสร้ำงให้ธุรกิจของบริษทัฯ แขง็แกร่งขึ้นอีกดว้ย 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น เน่ืองจำกบริษทัฯ ตอ้งกำรแหล่งเงินทุน
ส ำหรับช ำระค่ำตอบแทนของธุรกรรมกำรเขำ้ซ้ือหุ้น GW และเพ่ือใช้ในกำรลงทุนก่อสร้ำง และ/หรือ ปรับปรุง
พ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส และเป็นแหล่งเงินทุนส ำหรับสตอ็กสินคำ้ของร้ำนเทอร์เทิล รวมถึงเพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอำจน ำมำใชเ้พื่อช ำระค่ำตอบแทนบำงส่วนของธุรกรรมกำรเขำ้
ท ำสัญญำให้สิทธิบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิจำก VGI และ
เพื่อเป็นกำรรองรับกำรขยำยธุรกิจ  และโครงกำรในอนำคตของบริษทัฯ ดงัมีรำยละเอียดในขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมำ
ดว้ย 2 (สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) โดยกำรเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจะท ำให้บริษทัฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อกำรรองรับโครงกำรดงักล่ำว และท ำให้กำรขยำยธุรกิจร้ำนเทอร์เทิล
ของบริษทัฯ และกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และหำก 
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บริษทัฯ ใชเ้งินกูท้ั้งจ ำนวนในกำรลงทุนดงักล่ำวจะกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เน่ืองจำกจะมีภำระ
ดอกเบ้ียจ่ำยเพ่ิมขึ้น 

นอกจำกน้ี กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะท ำให้บริษทัฯ 
ไดม้ำซ่ึงพนัธมิตรทำงธุรกิจท่ีมีควำมแขง็แกร่ง โดยสำมำรถท ำให้บริษทัฯ ไดม้ำซ่ึงสิทธิในกำรบริหำรจดักำรพ้ืนท่ี
เชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสท่ี VGI ไดรั้บสัมปทำนมำจำกบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) (“BTSC”) ครอบคลุมมำกท่ีสุดถึงจ ำนวน 31 สถำนี เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลของ
บริษทัฯ โดยพ้ืนท่ีดงักล่ำวเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภำพ สำมำรถเขำ้ถึงและน ำเสนอสินคำ้ต่อผูบ้ริโภคไดเ้ป็นจ ำนวนมำก 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัมีสิทธิก่อนบุคคลภำยนอกรำยอ่ืนในกำรต่อระยะเวลำของสิทธิดงักล่ำวและไดรั้บสิทธิ
บริหำรจดักำรพ้ืนท่ีบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสเพ่ิมเติมจำก VGI หำก VGI ไดรั้บสิทธิจำก BTSC หรือบริษทัใน
เครือ ในอนำคตอีกดว้ย (โปรดดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย์
และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ) ซ่ึงท ำให้กำรขยำยธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลของบริษทัฯ มีควำมมั่นคงและ
แน่นอน และมีโอกำสเติบโตในอนำคตรวมถึงสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงธุรกิจให้แก่บริษทัฯ 

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษทัหลงัหักภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ำรองตำมกฎหมำย และเงินส ำรองอื่น ๆ  ท่ีจ ำเป็นและเหมำะสม ทั้งน้ี อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล
ดงักล่ำวอำจเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น  

7.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล 

ผูจ้องซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เม่ือผูจ้องซ้ือได้รับกำร 
จดทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นในหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ แลว้ โดยมีช่ือปรำกฏเป็นผูถื้อหุ้นในทะเบียนผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ และบริษทัฯ มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล ทั้งน้ี เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

โปรดพิจำรณำขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเพ่ิมทุนหรือจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนภำยใตธุ้รกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ดงัมีรำยละเอียดปรำกฏตำมขอ้ 5. ของส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 
สำรสนเทศเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1. ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 วนัท่ี 2 มีนำคม พ.ศ. 2565 
2. วันก ำหนดรำยช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุม

วิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 (Record Date)  
วนัท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2565 

3. วนัประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 วนัท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

4. จดทะเบียนมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวง
พำณิชย ์

ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นมีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน 

ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP 

5. ขอรับอนุญำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั 

ภำยหลงัจำกไดรั้บกำรอนุมติัจำก
ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 

6. เสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั หลงัไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 
แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั ทั้งน้ี 
ภำยในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2565 

7. จดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์ ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัจองซ้ือและ
ช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ 

ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO 

8. วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญั 
เพ่ิมทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) 
(Record Date) 

วนัท่ี 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

9. วนัจองซ้ือและช ำระค่ำหุน้สำมญัเพ่ิมทุนตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น (Rights Offering)  

วนัท่ี 24 และระหว่ำงวนัท่ี 27 ถึงวนัท่ี 
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565  

10. จดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์ ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัจองซ้ือและ
ช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ 

11. น ำหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ทั้งส ำหรับธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำย
หุ้น RO เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

จะแจง้ใหท้รำบในภำยหลงั 
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บริษทัฯ ขอรับรองว่ำสำรสนเทศในแบบรำยงำนน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประกำร 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
 

(นำยวรพจน์ จรรยโ์กมล) 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีสำยงำนกำรเงิน 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ของบริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 
2/2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั (1) การเขา้
ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมด (ไม่เพียงแต่บางส่วน) ในบริษทั กรุ๊ปเวิร์ค จ ากดั (“GW”) เป็นจ านวน 62,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน GW จากผูถื้อหุ้นเดิมของ GW ทั้งหมดจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ (ก) 
บริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) (“VGI”) (ข) บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั และ (ค) Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่า 

“กลุ่มผู้ขาย”) ในราคาซ้ือขายจ านวน 110 ลา้นบาท (“ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW”) (2) การเขา้ท าสัญญาให้สิทธิบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) จ านวน 
31 สถานี กบั VGI เพื่อรับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดงักล่าว รวมถึงการ
ลงทุนก่อสร้างร้านคา้ของบริษทัฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาดงักล่าว และการปรับปรุงร้านคา้ให้เช่าท่ีมีอยูเ่ดิม 
รวมทั้งการปรับทศันียภาพและก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ในพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้
สัญญาดังกล่าว (“ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ”) และ (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 
984,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ให้แก่บริษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (“POV”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมด บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั และ Sliver Reward Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท 
รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) นั้น 

ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ (“รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ”) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยธุรกรรม
การเขา้ซ้ือหุ้น GW มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากบัร้อยละ 794.37 ซ่ึงค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน (โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ ท่ี
ผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรม
รวมกนัเท่ากบัร้อยละ 816.29 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยร์ายการอ่ืนในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมาก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัในคร้ังน้ี ดงันั้น ขนาดรายการของธุรกรรมทั้งสอง จึงรวมเท่ากบัร้อยละ 816.29 ซ่ึงสูงกว่าร้อยละ 50 
จึงเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป 

นอกจากน้ี เน่ืองจาก POV จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จ านวน 
ไม่เกิน 953,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายแลว้ทั้งหมดภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ของบริษทัฯ 
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(ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รายใดใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)1 
ดงันั้น ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว VGI และ POV จะเป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ส่งผลให้ VGI และ 
POV เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน”) และธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW จาก VGI ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ กบั VGI และธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (“รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ของบริษัทฯ”) โดยธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 9.60 ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้
สิทธิฯ มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 1,163.17 และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV มีขนาดรายการเท่ากบั 
ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ (โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ ท่ี
ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทั้งสามธุรกรรม
รวมกนัเท่ากบัร้อยละ 2,545.64 ซ่ึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ  

ในการน้ี บริษทัฯ ขอแจง้สารสนเทศของรายการขา้งตน้เพ่ิมเติมตามท่ีก าหนดไวใ้นบญัชี 2 ของประกาศรายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไป และประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัน้ี 

1) สารสนเทศตามบัญชี 1 ของประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ และตามที่ก าหนดไว้ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

1.1 สารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW และธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ ปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชั่น อินเตอร์
เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  

1.2 สารสนเทศเก่ียวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์
เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีต่อสารสนเทศในเอกสารท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นสารสนเทศฉบบัน้ีและในเอกสารอ่ืนท่ีจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดต้รวจสอบขอ้มูลท่ีเสนอต่อผูถื้อหุ้นดว้ยความระมดัระวงั และรับรองว่า
ขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นสารสนเทศฉบบัน้ีและในเอกสารอ่ืนท่ีจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่มี

 
1 POV จะถือหุ้นของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดท้ าการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) จ านวน 240,000,000 หุ้น(“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO”) ภายใตส้มมติฐานว่าผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจ านวน (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 2 สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) 
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ขอ้ความอนัเป็นเท็จ ไม่มีการละเวน้ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีหรือตอ้งระบุไว ้ตลอดจนไม่มี
ขอ้ความท่ีท าให้บุคคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 

3) คุณสมบัตแิละรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ งบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือท่ี
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นชอบ เป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ โดยบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ไม่ไดถื้อหุ้นในบริษทัฯ POV และ VGI และ
บุคคลดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ทั้งน้ี รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการ
ได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ  ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 (รายงาน
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 
เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)) 

4) หนีสิ้นของบริษัทฯ  

4.1) ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ ตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

ไว้และมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พจิารณาออกจ าหน่ายตามท่ีเห็นสมควร 

- ไม่มี - 

4.2) ยอดรวมของเงินกู้ท่ีมกี าหนดระยะเวลา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บริษทัฯ ไม่มียอดเงินกูย้ืมท่ีมีก าหนดระยะเวลาจากสถาบนัการเงิน 

4.3) ยอดรวมหนีป้ระเภทอ่ืนของบริษัทฯ รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บริษทัฯ มีหน้ีสินประเภทอ่ืน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน) ดงัน้ี 

ประเภทหนีสิ้น มูลค่าหนีสิ้น (ล้านบาท) 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6.35 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับคืนสินคา้ 3.05 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1.07 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 92.51 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 8.66 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1.04 
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4.4) หนีท้ี่อาจเกิดขึน้ในอนาคต  

บริษัทฯ และบริษทัย่อยไม่มีภาระผูกพนัเพ่ิมเติม นอกเหนือจากภาระผูกพนัท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ กล่าวคือ บริษทัฯ มี (ก) รายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงิน 39 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การก่อสร้างส่วนปรับปรุงพ้ืนท่ีเช่า และ (ข) หนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกเพ่ือค ้าประกนัให้แก่บริษทัฯ ในวงเงินจ านวน 
0.1 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

5) ข้อมูลของบริษัทฯ  

5.1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจส านักพิมพ ์โดยผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทพ็อกเก็ตบุ๊กและส่ิงพิมพส์ าหรับ
เยาวชนประเภทการ์ตูนและนิยาย ทั้งในแบบรูปเล่มและหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊ก (E-book) รวมถึงธุรกิจ
พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ (E-commerce) บนเว็บไซต์ช่ือ “เนจาวู (Nejavu)” เพื่อเป็นช่องทางจ าหน่าย
ส่ิงพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ และสินคา้ลิขสิทธ์ิต่าง ๆ ของกลุ่มพนัธมิตร และในช่วงกลางปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ 
ไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจบริหารจดัการร้านคา้ของบริษทัฯ ภายใตแ้บรนด์ “เทอร์เทิล” โดยเร่ิมตน้ท่ีสถานีเซนตห์ลุยส์
เป็นแห่งแรก และอยู่ระหว่างด าเนินการธุรกิจร้านคา้ดงักล่าวบนพ้ืนท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอีก 2 สถานี ไดแ้ก่ 
สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีเพลินจิต โดยคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการในไตรมาสท่ีสองของปี 2565 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ประกอบธุรกิจบริหารจดัการพ้ืนท่ีให้เช่าเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดงักล่าวดว้ย ซ่ึง
มีรายละเอียดโดยสังเขปดงัน้ี 

1. ธุรกิจส านักพมิพ์ 

1.1 ส่ิงพิมพป์ระเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก ด าเนินการโดยบริษทัฯ ภายใตช่ื้อส านักพิมพ ์“เนชั่นบุ๊คส์” มีลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผูท่ี้มีอายุตั้ งแต่ 25 ปี ถึง 44 ปี นอกจากน้ี เพื่อสร้างความแตกต่างและ
เอกลกัษณ์ให้กบัสินคา้ รวมทั้งภาพลกัษณ์ของแบรนดใ์ห้ลูกคา้สามารถจดจ าไดง้่าย บริษทัฯ จึงแบ่ง
แบรนด์ย่อยออกเป็น (ก) Nation Books ส าหรับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กแนวบริหารและการจดัการ 
ภาษาและการเรียนรู้ อตัชีวประวติั สุขภาพ ท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและส านกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ข) NB Horror ส าหรับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเก่ียวกบันิยายแปล แนว
สยองขวญั สืบสวนสอบสวน ฆาตกรรม และ (ค) NB Lite ส าหรับหนงัสือพ็อกเก็ตบุ๊กเก่ียวกบันิยาย
แปล แนวอบอุ่นหวัใจและโรแมนติก 

1.2 ส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชน ด าเนินการโดยบริษทัฯ และบริษทั เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั 
(“NGE”) เน้นการ์ตูนญ่ีปุ่ นและนิยายเพื่อความบนัเทิง โดยมีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นวยัรุ่นและกลุ่ม
คนท างาน ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 34 ปี ปัจจุบนั บริษทัฯ และ NGE ถือเป็นหน่ึงในส านักพิมพร์าย
ใหญ่ในประเทศไทยท่ีเป็นผูไ้ดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละจ าหน่ายการ์ตูนญ่ีปุ่ นจากส านกัพิมพญ่ี์ปุ่ น
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ชั้นน า ทั้ งน้ี แบรนด์ย่อยส าหรับส่ิงพิมพ์ส าหรับเยาวชนแบ่งออกเป็น (ก) NED Comics ส าหรับ
หนังสือการ์ตูนยอดนิยมและนิยายท่ีได้รับลิขสิทธ์ิแปลจากประเทศญ่ีปุ่ น  (ข) NED Pastel ส าหรับ
หนงัสือการ์ตูนแนวอบอุ่นหวัใจและโรแมนติก 

2. ธุรกิจค้าปลีก  เน่ืองจากการเติบโตของธุรกิจส่ิงพิมพมี์แนวโนม้ลดลง บริษทัฯ จึงมองหาธุรกิจใหม่ท่ีเหมาะสม
และเติบโตได้แม้ในสภาวะตลาดท่ีผนัผวน จึงได้เข้าลงทุนในธุรกิจค้าปลีกบนพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเติบโตได้ 
อย่างเช่นระบบคมนาคมในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีโครงข่ายและเส้นทางการเดินรถท่ีครอบคลุมและ
เขา้ถึงพ้ืนท่ีส าคญั อีกทั้งเป็นวิธีการเดินทางท่ีสะดวกสบาย น าไปถึงจุดหมายไดอ้ย่างรวดเร็ว ท าให้มีผูโ้ดยสาร
จ านวนมาก ร้านคา้ของบริษทัฯ ภายใตแ้บรนด์ “เทอร์เทิล” จึงไดเ้ปิดให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อ
ตอบโจทยก์ารใชชี้วิตของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกเพศ ทุกวยั โดยรูปแบบของร้านจะเน้นการน าเสนอ
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเลือกซ้ือ โดยมีประเภทสินคา้ครอบคลุมตั้งแต่อาหาร เคร่ืองด่ืม 
สินคา้ท าความสะอาดร่างกายและบ ารุงผิวกาย สินคา้เวชส าอางและของใชใ้นบา้น และอื่น ๆ ท่ีบริษทัฯ ได้
จดัหาผา่นผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่ง และผูผ้ลิตสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บมาตรฐานระดบัประเทศ อีกทั้งยงัมีสินคา้
ฝากขายท่ีมีศกัยภาพและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด เช่น เบเกอร่ีแบรนด์อาฟเตอร์ยู  (After You) แกดเจ็ตแบ
รนด์เซ่ียวม่ี (Xiaomi) เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือเติมเต็มความตอ้งการท่ีหลากหลายในสินคา้แต่ละประเภท โดยมี
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ผูโ้ดยสารอายุ 18 ปีขึ้นไป ท่ีพกัอาศยัหรือท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีรายไดต้ั้งแต่ระดบัปานกลางขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียในแต่ละวนัเพื่อรับ
ข่าวสาร และคุน้เคยกบัการช าระเงินแบบไร้เงินสด นอกจากน้ี ขอบเขตธุรกิจคา้ปลีกยงัครอบคลุมถึงการ
บริหารจดัการพ้ืนท่ีให้เช่าเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสให้แก่ผูเ้ช่ารายอ่ืน ซ่ึงบริษทัฯ จะคดัเลือกผู ้
เช่าพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพและมาตรฐานในการส่งมอบสินคา้และบริการที่ตอบโจทยก์ารใช้ชีวิตของผูโ้ดยสาร
รถไฟฟ้าบีทีเอสและชุมชนใกลเ้คียง ตวัอย่างเช่น สินคา้แฟชัน่ บริการจดัส่งพสัดุ บริการความงามต่าง ๆ เป็น
ตน้ โดยมีเป้าหมายใหม่ในการสร้างแหล่งไลฟ์สไตลบ์นสถานีรถไฟฟ้า 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ได้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษทัฯ ท่ีเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. 
(www.sec.or.th) เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ (www.set.or.th) และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.nine.co.th) 

ในการน้ี โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เป็นดงัน้ี 

 
 
 
 

 

 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั 

(มหาชน) 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล  
เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั 

บริษทั วนัเวิลด ์มีเดีย จ ากดั* บริษทั ทรานส์.แอด โซลูชัน่ 
จ ากดั 

บริษทั อาร์เอสแพลนบี จ ากดั 

99.99% 18.35% 99.99% 10.00% 
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* หยดุประกอบกิจการ ตั้งแตเ่ดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 

5.2) แนวโน้มธุรกิจ  

ธุรกิจส านักพิมพ์ ในปี 2564 มูลค่ารวมของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์แบบรูปเล่มอยู่ท่ีประมาณ 15,000 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัมูลค่ารวมในปี 2563 ซ่ึงอยู่ท่ีประมาณ 12,000 ลา้นบาท ซ่ึงต ่ากว่าจากท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 
18,000 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการปรับวิถีการใช้ชีวิตของผูค้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เช่น 
นกัเรียนและนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเรียนออนไลน์ คนวยัท างานตอ้งท างานท่ีบา้นเป็นหลกั เป็นตน้ ส่งผลให้ผูค้นเปิดรับ
และเสพส่ือดิจิทัลมากขึ้น ประกอบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีให้เลือกหลากหลายมากขึ้น ท าให้ธุรกิจเก่ียวกับ
เทคโนโลยีดิจิทลัเติบโตอยา่งมาก เช่น อินเทอร์เนตความเร็วสูง ส่ือดิจิทลั อีบุ๊ก เป็นตน้ เม่ือพิจารณาพฤติกรรมนกัอ่าน
จากข้อมูลของ Stratista พบว่า ร้อยละ 71 ของคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตในการอ่านหนังสือและข่าวสารออนไลน์ 
ประกอบกบัผลการส ารวจของสมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้  าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทยพบว่า ช่องทางท่ีไดรั้บความ
นิยมในการเลือกซ้ือส่ิงพิมพ ์คือ ร้านหนงัสือ ท่ีร้อยละ 81 งานสัปดาห์หนงัสือ ท่ีร้อยละ 61 ช่องทางออนไลน์ ท่ีร้อยละ 
51 และอีบุ๊ก ท่ีร้อยละ 20  

การยกเลิกงานสัปดาห์หนังสือเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ส านักพิมพ์ต่าง ๆ ไม่สามารถส่งมอบ
ประสบการณ์งานหนงัสือให้กบันกัอ่านไดอ้ย่างเช่นเดิม กอปรกบัจ านวนพอ็กเก็ตบุ๊กออกใหม่มีสัดส่วนท่ีน้อยลง
ดว้ย ส่งผลให้ความต่อเน่ืองและความน่าสนใจของการอ่านลดลงไป ยอดขายของงานสัปดาห์หนงัสือในปี 2564 จึง
ลดลงกว่า 70 ลา้นบาท หรือลดลงเท่ากบัร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัปี 2563 ขณะท่ีอีคอมเมิร์ซเติบโตอยา่งกา้วกระโดด
และเข้ามามีบทบาทส าคญัในธุรกิจส านักพิมพ์ในการสร้างยอดขาย การรับรู้ (Awareness) และการมีส่วนร่วม 
(Engagement) เช่ือมโยงกับกลุ่มนักอ่านในโลกยุคดิจิทลัออนไลน์ทดแทนช่องทางออฟไลน์ นอกจากนั้นหาก
พิจารณาตลาดหนงัสือประเภทนิยายจะพบว่ามีการแข่งขนัท่ีสูงขึ้น เน่ืองจากนกัเขียนอิสระสามารถสร้างผลงานได้
สะดวกเพราะมีแพลตฟอร์มออนไลน์รองรับ ท าให้มีนิยายใหม่ ๆ ออกมาจ านวนมาก ต่างจากการ์ตูนญ่ีปุ่ นหวัเร่ือง
ใหม่ท่ีตอ้งใช้เวลาในการติดต่อขอลิขสิทธ์ิ การแปลและตรวจสอบคุณภาพ ส านกัพิมพก์าร์ตูนญ่ีปุ่ นส่วนใหญ่จึง
ยงัคงสามารถรักษาต าแหน่งของตนเองในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพไ์ดจ้ากกลยุทธ์การต่อยอดจากการ์ตูนเร่ืองดงัท่ีมี
หลายภาค ท าให้เป็นท่ีนิยมและติดตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็วเพราะลูกคา้คุน้ชินอยูแ่ลว้ 

จากภาพรวมอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์แบบรูปเล่มท่ีหดตัวลง ท าให้ธุรกิจส านักพิมพ์เร่งปรับตัวเข้าหาช่องทาง
ออนไลน์มากขึ้น ทั้งบนแพลตฟอร์มของตนเอง ของพนัธมิตรธุรกิจ และอีคอมเมิร์ซ เพ่ือขายสินคา้ สร้างยอดขาย 
สร้างการรับรู้ จดัโปรโมชั่น ท าโปรแกรมสะสมแตม้และแลกของรางวลั นักอ่านจึงไดรั้บประสบการณ์แบบไร้
รอยต่อในช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ขณะเดียวกัน ตลาดอีบุ๊กท่ีเติบโตอย่างมาก ผูเ้ล่นทั้งเก่าและใหม่เร่ง
ปรับปรุงช่องทางการเขา้ถึงของนกัอ่านหรือ Touch Point ในออนไลน์ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกั
อ่านให้ดีท่ีสุด เกิดเป็นคุณภาพของการสร้างรายไดท่ี้มากขึ้น 

ทั้งน้ี คาดการณ์ว่า ในปี 2565 ตลาดอีบุ๊กทัว่โลกจะเติบโตและมีมูลค่ารวมกนัมากกว่า 1,080,000 ลา้นบาท โดยมี 
Amazon ครองส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุด ส าหรับมูลค่าตลาดของอีบุ๊กและส่ือดิจิทลัของไทย ในปี 2564 เติบโต
กว่าเท่าตวั มีมูลค่ารวมท่ี 2,000 ลา้นบาท โดยมูลค่าของตลาดอีบุ๊กอยู่ท่ีประมาณ 700 ลา้นบาท และมีแนวโน้ม
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เติบโตต่อเน่ืองในอตัราร้อยละ 14 ต่อปี ข้อมูลจาก InfoQuest และ MarketThink) ปัจจัยหลกัมาจากการท่ีผูค้น 
ทุกเพศทุกวยัเปิดรับประสบการณ์ดิจิทลัมากขึ้น เช่น การช าระเงินแบบไร้เงินสดผ่านมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ
ของภาครัฐ การใชแ้อปพลิเคชนัในการส่ังสินคา้และรับบริการท่ีรวดเร็วและปลอดภยั เป็นตน้ และจากสถิติการใช้
อินเทอร์เน็ตของคนไทยเฉล่ียมากกว่า 8.4 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นอนัดบั 3 ของโลก โดยจ านวน 2.5 ชัว่โมงไดถู้กใช้
ไปบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดโอกาสการเติบโตของธุรกิจดิจิทลัคอนเทนต์ เช่น ธุรกิจให้บริการ
ระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กร (E-library) ท่ีมีส านักพิมพแ์ละนักเขียนอิสระร่วมผลิตส่ือคุณภาพหลากหลาย
รูปแบบ ส่งผลให้ตลาดอีบุ๊กสามารถเขา้ถึงฐานลูกคา้องคก์รมากขึ้น จึงเห็นไดว่้า ธุรกิจผูผ้ลิตอีบุ๊กจะเขา้มาช่วยเติม
เตม็ความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดรั้บสินคา้ท่ีสะดวกและรวดเร็วในราคาท่ีเหมาะสม 

ส าหรับภาพรวมการแข่งขนัในธุรกิจส านกัพิมพก์าร์ตูนญ่ีปุ่ น นิยาย และหนงัสือแนวฮาวทู เม่ือเปรียบเ ทียบขนาด 
สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯ กบัผูป้ระกอบรายอื่นจะพบว่า ผูป้ระกอบการแต่ละราย
มีขนาด ช่วงรายไดแ้ละก าไรท่ีใกลเ้คียงกนั โดยในปี 2563 มีช่วงรายไดอ้ยูใ่นระดบั 50 - 200 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัฯ 
เช่ือว่า ดว้ยความเป็นสากลของการ์ตูนญ่ีปุ่ นท่ีคาแรคเตอร์การ์ตูนไดรั้บความนิยมทัว่โลก มีฐานนกัอ่านท่ีแขง็แกร่ง 
ซ่ึงติดตามและสะสมการ์ตูนตั้งแต่เด็ก และมีแนวโนม้สนบัสนุนคาแรกเตอร์การ์ตูนตวัโปรดเม่ือมีก าลงัซ้ือมากขึ้น 
เน่ืองจากเป็นความชอบและถือเป็นงานอดิเรก 

กลุ่มบริษทัฯ ถือเป็นหน่ึงในส านกัพิมพท่ี์ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายการ์ตูนญ่ีปุ่ นมากท่ีสุดในไทย มีลิขสิทธ์ิการ์ตูนดงั
จ านวนมากอยูใ่นครอบครอง และมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจมากมาย ทั้งในรูปแบบการ์ตูนภาคพิเศษ การ์ตูนจดัชุด 
และสินคา้สะสมพิเศษ ในขณะท่ีส่ิงพิมพป์ระเภทพอ็กเก็ตบุ๊ก แบรนด์ของกลุ่มบริษทัฯ ก็เป็นท่ียอมรับและจดจ า 
ตลอดจนได้รับความไวว้างใจจากเจ้าของลิขสิทธ์ิและนักอ่านกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมวดธุรกิจ 
การตลาด และการลงทุน เหล่าน้ีถือเป็นฐานรากท่ีส าคญัท่ีช่วยส่งสริมศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัใน
ธุรกิจส านกัพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ ไดต้่อไป 

ธุรกิจค้าปลีก ในปี 2564 อุตสาหกรรมคา้ปลีกมีมูลค่าประมาณ 2,913,000 ลา้นบาท (วิจยักรุงศรี) เพ่ิมขึ้นจากปี 
2563 ประมาณ 60,000 ล้านบาท โดยปัจจัยส าคญัท่ีส่งผลต่ออุตหสาหกรรมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ได้แก่ การ
บริโภคภายในประเทศ มาตรการภาครัฐจึงมีความส าคญัในการกระตุน้เศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการใชจ้่ายของครัวเรือน
เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ
โดยรวมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ผูป้ระกอบคา้ปลีกในฐานะหน่ึงในผูไ้ดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรงและตอ้งปรับตวั
อย่างมากให้เขา้กบัยุคดิจิทลัดว้ยกลยุทธ์ท่ีหลากหลาย เพื่อบริหารจดัการรายได ้ควบคุมรายจ่าย และการลงทุนให้
เกิดประสิทธิภาพและสภาพคล่องของธุรกิจ โดยหน่ึงในกลยทุธ์ท่ีส าคญัคือ การเขา้ถึงลูกคา้ดว้ยการท าตลาดหลาย
ช่องทาง (Omni-Channel) ในการส่ือสารและเติมเต็มความตอ้งการตามพฤติกรรมของลูกคา้ ทั้ง Chat & Shop และ 
Click & Collect ดงันั้น หน้าร้านจึงมีส่วนส าคญัในการท าหน้าท่ีสร้างแรงจูงใจและน าเสนอประสบการณ์ท่ีดีต่อ
ลูกคา้ ในขณะเดียวกนัช่องทางออนไลน์ก็มีความจ าเป็นต่อการให้ขอ้มูลสินคา้และบริการ การลงทุนพฒันาระบบ
โครงสร้างเทคโนโลยีของผูป้ระกอบการ จึงมีความส าคญัในการรักษาส่วนแบ่งการตลาด 
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ส าหรับธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีคา้ปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 กบัปี 2563 
พบว่า อุปสงคมี์แนวโนม้ลดลงเลก็นอ้ยโดยปี 2564 อยูท่ี่ 5.99 ตารางเมตร ซ่ึงลดลงจากปี 2563 ซ่ึงอยูท่ี่ 6.13 ตาราง
เมตร คิดเป็นการลดลงเท่ากบัร้อยละ 2.2 และคาดว่าจะกลบัมาเพ่ิมขึ้นเฉล่ียในอตัราร้อยละ 2.3 ถึงร้อยละ 4 ต่อปี 
ในปี 2565-2566 (ขอ้มูลจากวิจยักรุงศรี) ผูป้ระกอบการให้เช่าพ้ืนท่ีจึงตอ้งบริหารจดัการอตัราค่าเช่า เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ผูเ้ช่า 

ส าหรับภาพรวมการแข่งขนัในธุรกิจคา้ปลีก ดว้ยบริษทัฯ เป็นผูเ้ล่นรายใหม่ในธุรกิจน้ี จึงนับว่ามีขนาดเล็กเม่ือ
เทียบกบัผูเ้ล่นรายอ่ืน ๆ  ทั้งในแง่รายได ้จ านวนสาขา และจ านวนพ้ืนท่ีท่ีให้เช่าเชิงพาณิชยแ์ก่ผูเ้ช่ารายอ่ืน อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯ เช่ือมั่นว่า จากศกัยภาพของท่ีตั้งร้านคา้ของบริษทัฯ และพ้ืนท่ีท่ีให้เช่าเชิงพาณิชย์แก่ผูเ้ช่ารายอ่ืนของ 
บริษทัฯ รวมถึงแนวทางการท าการตลาดท่ีเนน้สินคา้ท่ีมีคุณภาพและการให้บริการท่ีดี อีกทั้งมีทีมบริหารท่ีมีความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ในวงการคา้ปลีกมาอย่างยาวนาน เหล่าน้ีจะเป็นกุญแจส าคญัของความสามารถในการ
แข่งขนัของบริษทัฯ ไดใ้นอนาคต 

6) ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในปี

ท่ีผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุดตลอดจนปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัทจด

ทะเบียน 

6.1) ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  

(1) งบแสดงฐานะการเงิน 

หน่วย: ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 257.37 173.94 257.40 

เงินลงทุนชัว่คราว 9.02 0.06 0.54 

ลูกหน้ีการคา้ 20.05 16.52 12.41 

รายไดค้า้งรับ 3.20 2.21 1.55 

ลูกหน้ีอ่ืน 0.20 46.75 1.56 

สินคา้คงเหลือ 19.43 15.09 15.03 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 13.40 10.63 8.46 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 322.67 265.20 296.95 
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งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 72.41 - 

ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอปุกรณ์ 50.03 8.75 11.43 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 96.99 12.66 - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10.43 7.39 6.40 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 1.97 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 19.73 11.71 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 1.92 1.76 1.89 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 179.10 114.68 21.69 

รวมสินทรัพย์ 501.77 379.88 318.64 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสิ้นหมุนเวียน    

เจา้หน้ีการคา้ 9.48 5.41 4.55 

เจา้หน้ีอ่ืน 11.23 13.52 14.02 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 31.77 15.26 8.58 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ 6.35 3.35 - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 0.56 - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4.12 8.04 5.74 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 62.95 46.14 32.89 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

92.51 9.68 - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 8.66 12.19 11.21 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1.04 2.22 0.51 
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งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 102.20 24.09 11.72 

รวมหนีสิ้น 165.15 70.23 44.61 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนจดทะเบียน 390.55 390.55 390.55 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 365.55 365.55 365.55 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 342.65 342.65 342.65 

ก าไรสะสม (ขาดทุน)    

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 10.65 10.65 10.65 

ขาดทนุสะสม (382.23) (448.97) (444.74) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 336.62 269.88 274.11 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - 39.77 (0.08) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 336.62 309.65 274.03 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 501.77 379.88 318.64 

(2) งบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ 

หน่วย: ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

รายได้    

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 96.30 74.21 56.32 

รายไดอ้ื่น 21.18 4.67 9.62 

รวมรายได้ 117.48 78.88 65.94 

ค่าใช้จ่าย    

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 57.65 52.61 39.26 



109 

งบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในบริหาร 60.39 55.38 61.24 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและส ารองต่างๆ - - (41.31) 

รวมค่าใช้จ่าย 118.04 107.99 59.19 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและ

ภาษีเงินได้จากการด าเนนิงานต่อเน่ือง 

(0.56) (29.11) 6.75 

ตน้ทุนทางการเงิน 1.52 1.32 0.56 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (5.51) (3.47) (0.52) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 3.43 (26.96) 6.71 

ก าไร (ขาดทุน)ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ี
ยกเลิก-สุทธิจากภาษี 

39.69 0.46 (105.65) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 43.12 (26.50) (98.94) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร

หรือขาดทุนในภายหลัง    

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ (1.63) - (0.79) 

ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้
วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได ้

25.25 22.20 - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 23.62 22.20 (0.79) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี    

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 43.12 (26.56) (98.95) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - 0.06 0.01 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 43.12 (26.50) (98.94) 
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งบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 66.74 (4.35) (99.74) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - 0.06 0.01 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 66.74 (4.29) (99.73) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) 

0.01 (0.07) 0.02 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด

จากการด าเนินงานที่ยกเลิก (บาท) 

0.11 - (0.29) 

(3) งบกระแสเงินสด 

หน่วย: ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไร (ขาดทุน ) ส าหรับปี 43.12 (26.38) (98.94) 

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสด
รับ (จ่าย) 

   

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (5.61) (3.47) (0.25) 

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 14.48 12.60 18.70 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
(โอนกลบั) 

(0.53) (0.12) (41.31) 

การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บ (โอนกลบั) 

(4.77) 2.74 (0.13) 

สิทธิในการไดรั้บผลิตภณัฑค์ืน (โอนกลบั) 0.74 (0.85) (0.48) 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - 30.45 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - - 2.34 
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งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 0.65 0.05 0.11 

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย
อุปกรณ์ 

- (0.06) 0.05 

ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน 

(3.02) (1.81) - 

โอนกลบัรายการเจา้หน้ี (14.39) - - 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับคืนสินคา้ (โอนกลบั) (2.31) 3.84 0.45 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.08 0.99 1.62 

(ก าไร) ขาดทุน จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้น 0.53 (0.05) (0.91) 

(ก าไร) ขาดทุน จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (40.72) - - 

เงินปันผลรับ (16.34) - - 

รายไดท้างการเงิน (0.91) (1.52) (3.86) 

ตน้ทุนทางการเงิน 1.52 1.32 0.59 

ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 

(25.95) (12.72) (91.57) 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (5.43) (4.50) 51.63 

สินคา้คงเหลือ (0.31) (1.95) (1.93) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น (2.22) 0.12 (1.09) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (0.22) 0.19 (0.51) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13.24 5.68 (30.01) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.62 (1.61) (1.89) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6.25) - - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.52 0.01 (0.31) 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการด าเนินงาน (26.00) (14.78) (75.68) 
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งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

จ่ายดอกเบ้ีย (1.52) (1.32) (0.38) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (3.32) (0.81) (1.31) 

รับคืนภาษีเงินได ้ 0.99 0.52 0.42 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (29.85) (16.39) (76.95) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

ซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (267.41) (165.57) (0.44) 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น 

336.77 147.13 - 

ซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (5.00) (9.90) - 

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (30.82) - 

เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 80.08 -  

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 0.01 0.06 0.12 

ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (26.67) (0.32) (3.53) 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6.01) (6.24) (4.18) 

เงินปันผลรับ 16.34 - - 

ดอกเบ้ียรับ 0.91 1.74 3.64 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 129.02 (63.92) (4.39) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (3.41) (3.15) - 

เงินปันผลจ่ายของบริษทัย่อยให้แก่ส่วนได้เสีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

(12.33) - - 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (15.74) (3.15) - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขิ้น 

(ลดลง) สุทธิ 

83.43 (83.46) (81.34) 
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งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 

173.94 257.40 338.74 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 

257.37 173.94 257.40 

(4) อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ  

รายการ หน่วย 2564 2563 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 5.13 5.75 9.04 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 4.55 4.13 8.22 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (0.55) (0.41) (1.55) 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 5.27 5.13 5.16 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 68.36 70.17 69.77 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 3.43 3.55 6.71 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 104.94 101.34 53.68 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 7.95 10.74 20.31 

ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 45.27 33.51 17.73 

Cash Cycle วนั 128.03 138.00 105.72 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profit) 

อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 38.52 27.91 (36.08) 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ (24.40) (47.00) (163.36) 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 127.03 46.99 69.47 

อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 35.82 (32.89) (123.72) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ร้อยละ 13.06 (9.08) (30.55) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
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รายการ หน่วย 2564 2563 2562 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ 9.58 (7.58) (25.75) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ร้อยละ 156.92 (232.51) (768.79) 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.27 0.23 0.21 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 0.49 0.23 0.16 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย เท่า (22.33) (13.97) (130.78) 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั เท่า (0.91) (2.50) (9.98) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ - - - 

หมายเหตุ ตวัเลขท่ีใชค้  านวณอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ เป็นตวัเลขท่ีรวมส่วนงานท่ียกเลิก 

6.2) ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2564 ส าหรับงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผลประกอบการก่อนรวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีผลก าไรจ านวน 43.12 ลา้นบาท และหาก
รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นจ านวน 23.62 ลา้นบาทแลว้ มีผลก าไรจ านวน 66.74 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปี 2563 ซ่ึงมีผลขาดทุนจ านวน 4.29 ลา้นบาท คิดเป็นการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1,656 ซ่ึงมีสาระส าคญั
ของการเปล่ียนแปลงสรุปไดด้งัน้ี 

1. รายไดส้ าหรับปี 2564 รวม 117.48 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 48.92 เม่ือเทียบกบัปี 2563 เหตุผลหลกัมาจาก  

• รายไดจ้ากการขายสินคา้ มียอดขายรวม 83.04 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.31 สาเหตุมาจากรายได้
จากการจ าหน่ายพ็อกเก็ตบุ๊กท่ีเพ่ิมขึ้น และรายได้จากการขายหนังสือการ์ตูนเล่มปลีกและชุด
ส าหรับสะสม (Collectable Set) 

• รายไดจ้ากการให้บริการรวม 13.26 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 93.01 สาเหตุหลกัมาจากรายได้
จากการจ าหน่ายหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ประเภทพอ็กเก็ตบุ๊กและการ์ตูน และค่าจา้งแปลการ์ตูน 

• รายไดจ้ากเงินปันผลจ านวน 16.34 ลา้นบาท จากการลงทุนในบริษทัย่อย และรายไดอ้ื่น ๆ จ านวน 
4.84 ลา้นบาท 

2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายส าหรับปี 2564 รวม 119.56 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.38 เม่ือเทียบกบัปี 2563 เหตุผล
หลกัมาจาก  
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• ตน้ทุนขายและบริการจ านวน 57.65 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.58 จากจ านวนหัวหนังสือท่ีออก
เพ่ิมขึ้น และตน้ทุนการแปลการ์ตูนท่ีมากขึ้นตามจ านวนหวัหนงัสือท่ีออกและจดัจ าหน่าย 

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 60.39 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.05 เม่ือเทียบกับปีก่อน 
เน่ืองจากมีค่าใชจ้่ายในการจา้งพนักงานเพ่ิมเติมในส่วนของธุรกิจคา้ปลีก รวมไปถึงค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการก่อสร้างร้านคา้และปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีขายบนสถานีรถไฟฟ้า ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 

• ดอกเบ้ียจ่ายรอการตดับญัชีและค่าธรรมเนียมธนาคารจ านวน 1.52 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.15 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรับ
ปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ไดใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของ
บริษทัฯ ท่ีเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ (www.set.or.th) และเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (https://www.nine.co.th) 

6.3) ปัจจัยความเส่ียงซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ 

6.3.1) การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19  

จากมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด พ้ืนท่ีการจดัจ าหน่ายของ
ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละธุรคา้ปลีกไดรั้บผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนงานในการปรับเปล่ียน
วิธีการด าเนินธุรกิจเพื่อรองรับความเส่ียงดงักล่าวในอนาคต กล่าวคือ (ก) หนงัสือการ์ตูน จากเดิม บริษทัฯ เนน้จดั
จ าหน่ายผา่นร้านคา้ตวัแทน ซ่ึงตวัแทนเหล่าน้ีเผชิญความเส่ียงกระแสเงินสดธุรกิจ ในขณะท่ีเง่ือนไขเครดิตการคา้
มีแนวโน้มคงเดิม ท าให้ผูป้ระกอบการทยอยปิดตวัลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ียงัคงด าเนินต่อไป กลุ่ม
บริษัทฯ จึงปรับกลยุทธ์การจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ประเภทมาร์เกตเพลสท่ีส าคัญอย่าง เนจาวู  
(อีคอมเมิร์ซของบริษทัฯ) ช้อปป้ี และลาซาดา้ เพื่อให้สามารถจ าหน่ายและบริหารสินคา้ไดอ้ย่างเหมาะสมและ
ทนัท่วงที และ (ข) พอ็กเก็ตบุ๊ก จ านวนการจดังานประเภทอีเวนต์ในรูปแบบออฟไลน์มีความถ่ีลดลงต่อเน่ืองจากปี 
2563 บริษทัฯ จึงปรับแผนเน้นการจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีอุปสงคอ์ยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ การจดัท าหวัหนงัสือใหม่ท่ีเป็น
กระแสในตลาด โดยเฉพาะหนงัสือประเภทบริหารการตลาด รวมถึงเนน้สร้างแบรนดย์อ่ย (Sub-Brand) ให้มีความ
ชดัเจนในใจลูกคา้มากขึ้นทั้งในช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ ซ่ึงมีความส าคญัต่อการสร้างคุณค่าของ
ลูกคา้ในระยะยาว (Customer Lifetime Value) จากการรักษาฐานลูกคา้เดิมและเขา้ถึงลูกค้าใหม่ และส่งผลดีต่อ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของแบรนดใ์นระยะยาว ซ่ึงจะเห็นไดว่้า ผลประกอบการในปี 2564 ท่ีผ่านมา ธุรกิจส านกัพิมพข์อง
กลุ่มบริษทัฯ ไม่ค่อยไดรั้บผลกระทบมากจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

6.3.2) การจัดท าส่ือส่ิงพมิพ์ที่เหมาะกับสภาวะการตลาด 

กลุ่มบริษทัฯ เน้นการสร้างเสริมประสิทธิภาพทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้สินค้าคงคลงัเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของตลาด ผ่านการวิเคราะห์ทิศทาง ความนิยมของเน้ือหาใหม่ ๆ รวมถึงการรับฟังความเห็นลูกคา้ เพื่อ
เสริมกลยุทธ์ในการจดัท าหัวเร่ืองใหม่โดยเฉพาะการ์ตูนเล่มเด่ียวและชุดสะสมท่ีมีแนวโน้มการตอบรับอย่าง
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รวดเร็วของตลาด พร้อมทั้งประมาณการการผลิตให้เหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงในการตั้งส ารองสินคา้คงคลงั
ลา้สมยั นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ มีการพฒันาปรับปรุงเว็บไซต์มาร์เกตเพลสของบริษทัฯ ท่ี nejavu.com อย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือสร้างประสบการณ์ทั้งกระบวนการส่ังซ้ือสินคา้และบริการหลงัการขายท่ีดีย่ิงขึ้น ซ่ึงช่องทางน้ีมี
ความส าคญัอยา่งย่ิงในสถานการณ์ความไม่แน่นอน เน่ืองจากสามารถส่ือสารและเขา้ใจความตอ้งการลูกคา้ไดท้นัที 
ผ่านข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย (โปรโมชั่น) ลูกค้าจึงสามารถส่ังซ้ือสินค้าได้สะดวกและ
หลากหลายในคราวเดียว นอกจากนั้นยอดขายท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองของสินคา้อีบุ๊กจากปี 2563 ท าให้ความเส่ียง
การบริหารสินคา้คงคลงัลดลง การจดัท าหวัเร่ืองใหม่ท่ีมีเน้ือหาคุณภาพในช่องทางท่ีเหมาะสม จึงส่งผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละบริหารจดัการตน้ทุนของธุรกิจส่ิงพิมพ ์

6.3.3) จ านวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสลดลง 

เน่ืองจากผูค้นปรับเปล่ียนวิถีชีวิตให้สอดคลอ้งกบันโยบายสถานประกอบการในการท างานท่ีบา้นมากขึ้น ส่งผล
โดยตรงต่อความตอ้งการลดลงของการเดินทางดว้ยรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยเฉพาะอย่างย่ิงจ านวนนักท่องเท่ียวเขา้
ประเทศท่ีหายไปทั้งหมด จึงส่งผลโดยตรงต่อรายไดข้องร้านเทอร์เทิล กลุ่มบริษทัฯ จึงปรับกลยุทธ์เพ่ือเน้นท า
การตลาดส าหรับคนไทยท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีก าลงัซ้ือ ชูจุดเด่นในการจดัจ าหน่ายอาหาร เบเกอร่ี
แบรนด์ดงั สินคา้ไลฟ์สไตลแ์กดเจ็ต รวมถึงการท าวิจยัตลาด พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื่อท าเขา้ใจความตอ้งการลูกคา้
เชิงลึก น าไปสู่โอกาสในการเพ่ิมมูลค่าการซ้ือต่อคร้ังและความถ่ีการซ้ือ และเสริมดว้ยการบริหารความสัมพนัธ์
ลูกคา้ระยะยาว ผา่นพนัธมิตร อาทิ แรบบิทรีวอร์ดสในรูปแบบการสะสมแตม้และน าแตม้มาเป็นส่วนลด ณ ร้านคา้ 
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ รู้สึกถึงความคุ้มค่า บอกต่อ และกลับมาซ้ือซ ้ า และกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมุ่งเน้น
ยกระดบัประสบการณ์การเขา้ถึงและจบัจ่ายสินคา้คุณภาพสูงของลูกคา้และสะดวกสบายมากขึ้น ให้กลายเป็น 
ศูนยร์วมการจบัจ่ายสินคา้คุณภาพในชัว่โมงเร่งด่วนของชีวิตคนเมือง ผูสั้ญจรรถไฟฟ้าบีทีเอส และชุมชนใกลเ้คียง 

ในขณะท่ีตน้ทุนการด าเนินโครงการท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคตจากการเพ่ิมจ านวนร้านคา้ บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการ
บริหารตน้ทุนสินคา้และตน้ทุนการด าเนินงานท่ีส าคญั เช่น สิทธิการบริหารพ้ืนท่ีคา้ปลีก เป็นตน้ เพ่ือให้เกิดการ
ประหยดัของตน้ทุนต่อหน่วย นอกจากนั้น บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัผ่านการยกระดบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้แผนการตลาดส่งเสริมการขายเพื่อกระตุน้การใชจ้่าย 
สามารถด าเนินการและตอบสนองต่อสภาวะตลาดไดร้วดเร็วย่ิงขึ้น พร้อมทั้งการเพ่ิมช่องทางการสร้างรายไดใ้ห้
มากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัแผนการบริหารสภาพคล่อง งบประมาณ และเงินหมุนเวียนธุรกิจท่ีเพียงพอ 

6.4) ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบ

ทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการด าเนินงาน

ได้จัดท าขึน้โดยความระมัดระวัง 

- ไม่มี - 
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7) รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และรายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก  

7.1) รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษทัฯ มีกรรมการจ านวน 5 ท่าน โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 

ที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายราเชน ลีรพนัธ์ุ ประธานกรรมการ 

2.  นายวรพจน์ จรรยโ์กมล กรรมการ 

3.  นายศุภรานนัท ์ตนัวิรัช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายพนัธ์วริศ มาตยเ์มือง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

5.  นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร่ี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี  

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายเอียน เคร็ก ลองเดน้ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายโยธิน ทวีกุลวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานปฏิบติั 

3. นายสุรวุฒิ ตนักาญจนานุรักษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานธุรกิจพาณิชย ์

4. นายวรพจน์ จรรยโ์กมล ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงิน 

5. นางสาวฐิตกานต ์ธนาโอฬาร ผูอ้  านวยการอาวุโส – พฒันาธุรกิจ 

7.2) รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที ่30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมด 

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

2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 79,397,638 21.71 

3. นายวนัชยั พนัธ์ุวิเชียร 54,776,500 14.99 

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

5. นายอนุฤทธ์ิ เกิดสินธ์ชยั 17,350,000 4.75 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมด 

6. นายสมบติั พานิชชีวะ 6,000,000 1.64 

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

8. นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ 1,264,000 0.35 

9. นายไว ยิน มาน 773,900 0.21 

10. นางสุนิทรา ยวุบูรณ์ 560,700 0.15 

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

(2) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผูถื้อหุ้นท่ีจดัอยู่ในกลุ่มเดียวกนัและ
ออกเสียงไปในทางเดียวกนั ซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ
หรือการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

8) ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 

- ไม่มี - 

9) คดีความหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญของบริษัทฯ ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ส้ินสุด 

10) ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษทัฯ กับบริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นท้ัง

ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บริษทัฯ มีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นทั้งทางตรง
หรือทางออ้มตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์
จ ากดั (NGE) เป็นบริษทัยอ่ยท่ี 
บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายไดอ้ื่น 

ลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5.00 

0.85 

7.37 

14.23 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 2.00 1.77 



119 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 

เจา้หน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02 1.44 

บริษทั วนัเวิลด์ มีเดีย จ ากดั (OWM) 
เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้น 
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายไดอ้ื่น 

ลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- 

4.16 

- 

4.16 

11) สรุปสาระส าคัญของสัญญาท่ีส าคัญ 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
(License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) ระหว่างบริษทัฯ กับ VGI โดยภายใตสั้ญญา
ดงักล่าว บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิส าหรับบริหารจดัการพ้ืนท่ีส าหรับการให้เช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยแ์ก่ผูเ้ช่ารายอื่น และ
ส าหรับประกอบธุรกิจบริหารจดัการร้านคา้ของบริษทัฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จ านวน 3 สถานี อนัไดแ้ก่ สถานี
เซนต์หลุยส์ สถานีเพลินจิต และสถานีอนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ เป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2572 

12) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกับความพอเพยีงของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า การเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW และธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ ซ่ึงเป็น
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ จะได้
เงินทุนจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ซ่ึงมีมูลค่า 3,247,200,000 บาท และเงินทุนจากธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO ซ่ึงมีมูลค่า 792,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 4,039,200,000 ส าหรับการเขา้ท าธุรกรรม
ดงักล่าว โดยอาจใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 
และส่วนท่ีเหลือจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น  RO เพื่อช าระค่าตอบแทนของสัญญาให้สิทธิระหว่าง 
บริษทัฯ กบั VGI นอกจากน้ี บริษทัฯ จะใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือช าระค่าตอบแทนของ
สัญญาให้สิทธิระหว่างบริษทัฯ กบั VGI ภายใตธุ้รกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ ในส่วนท่ีเหลือดว้ย 

รายละเอียดเก่ียวกบัการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั 
(มหาชน)) และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4))  

13) แบบหนังสือมอบฉันทะ 

รายละเอียดของหนงัสือมอบฉนัทะและขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของ 
ผูถื้อหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 และส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 9) 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง 

การมอบฉันทะ 

กรณีผูถื้อหุ้นไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของ
บริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกาํหนด
โดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ซ่ึงไดก้าํหนดแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะในการประชุมผูถื้อหุ้นไว ้3 แบบ ไดแ้ก่ 

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผูถื้อหุ้นตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 หรือผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.nine.co.th 

วิธีการมอบฉันทะ 

1. ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเทา่นั้น เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ี
เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

2. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็น
ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ซ่ึงใชห้นงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. 

3. ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ซ่ึงมีขอ้มูลและรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ขอแนะนาํให้ใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข.และ
ระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ 

4. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะตอ้งกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและ
ผูรั้บมอบฉันทะ (กรณีผูถื้อหุ้นไม่ไดเ้ลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ) และติดอากรแสตมป์จาํนวน 
20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวนัท่ีของหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัฯ จะอาํนวยความ
สะดวกในการจดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 

http://www.nine.co.th/
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5. การมอบฉนัทะเพื่อเขา้ร่วมประชุมแทนตนเอง  

5.1) กรณีมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะดาํเนินการ
ตามขอ้ 1. - 4. ขา้งตน้ และยื่นแบบคาํร้อง เพื่อขอรับช่ือผูใ้ชง้าน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเวบ็ลิงก์ 
(Weblink) สาํหรับการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี คาํแนะนาํและวิธีการย่ืนคาํร้องปรากฏในขั้นตอนการ
ใชร้ะบบประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ Inventect Connect ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

5.2) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผูถื้อหุ้นดาํเนินการ
ตามข้อ 1. - 4. ข้างต้น และส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้ งเอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ มายงับริษทัฯ ตามวิธีการในขอ้ 6. ดา้นล่าง โดยไม่ต้องยื่นแบบคาํร้อง เพื่อขอรับช่ือผูใ้ชง้าน 
(Username) รหสัผา่น (Password) และเวบ็ลิงก ์(Weblink) สาํหรับการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

6. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ ไม่ว่าจะเป็นกรณีตามขอ้ 5.1) หรือขอ้ 5.2) ส่งหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถว้น
ตามขอ้ 4. และเอกสารสําหรับแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรกนิกส์ ภายในวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ตามท่ีอยูท่ี่ระบุดา้นล่างน้ี 

สาํนกัเลขานุการบริษทั  
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
เลขท่ี 333 อาคารเลา้เป้งงว้น 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 

เอกสารส าหรับแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรกนิกส์  

1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและยงั
ไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัขี่ บตัรประจาํตวัคนต่างดา้ว 
หนงัสือเดินทาง เป็นตน้ และหากมีการเปล่ียน ช่ือ-นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

(2) กรณีมอบฉันทะ (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงกรอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉันทะ (ข) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออก
ให้ของผูม้อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.(1) ซ่ึงผูม้อบฉันทะไดล้งลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
และ (ค) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.(1) 
ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

(1) กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง (ก) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีมีขอ้ความแสดงให้เห็น
ว่า ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล ซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานท่ีมี
อาํนาจ และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้
อาํนาจกระทาํการแทนของนิติบุคคล และ (ข) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูมี้อาํนาจ
กระทาํการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซ่ึงผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล ได้ลง
ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(2) กรณีมอบฉันทะ (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงกรอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ (ข) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลท่ีมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่า ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะเป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคค ล 
ซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของนิติบุคคล (ค) สําเนาเอกสารแสดง
ตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงั สือมอบฉันทะ โดยมี
รายละเอียดตามขอ้ 1.(1) ซ่ึงผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และ (ง) 
สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.(1) ซ่ึงผูรั้บ
มอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

เอกสารจากคสัโตเดียน (Custodian) 

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจกระทาํการ
แทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าการไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ท่ีมีข้อความแสดงให้เห็นว่า  
ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะเป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 
6 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น และผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ลงลายมือช่ือ
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(4) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึง
ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.(1) ซ่ึงผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน 
(Custodian) ไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(5) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.(1) ซ่ึงผูรั้บ
มอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ 

(1) สําเนาหนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน 

(2) กรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศเป็นบุคคลธรรมดา สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของ
ผูถื้อหุ้น โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.(1) ซ่ึงผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ได้ลง
ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(3) กรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศเป็นนิติบุคคล (ก) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ
ผูถื้อหุ้นท่ีมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบอาํนาจตาม (1) ขา้งตน้ เป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการ
แทนนิติบุคคล และผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ไดล้งลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง และ (ข) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล โดยมี
รายละเอียดตามขอ้ 1.(1) และผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ไดล้งลายมือช่ือรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

การลงทะเบียน 

บริษทัฯ จะเปิดระบบให้ผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัประชุม (2 
ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม) เป็นตน้ไปจนกว่าจะปิดประชุม ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิมิให้ผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะถอนการลงทะเบียนภายหลงัเร่ิมการประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลงัปิดการประชุม 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง   

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง  

2. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

- ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้มติท่ีประชุม  
ผูถื้อหุ้นเป็นไปตามท่ีกาํหนดนั้น โดยบริษทัฯ ไดร้ะบุการลงมติไวต้อนทา้ยของแต่ละวาระการประชุมแลว้ 

- หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

- ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะคนนั้น 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
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3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ (ก) หากผูม้อบฉันทะระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไว้
ในหนังสือมอบฉันทะ บริษทัฯ จะบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนดงักล่าว พร้อมกบัการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมของผูรั้บมอบฉนัทะ แต่ (ข) หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด
ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจาก
ท่ีระบุในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ผูรั้บมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีประธานในท่ีประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้
ผูเ้ข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมะสม โดย
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถศึกษาขั้นตอนการถามคาํถามผ่านระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 ทั้งน้ี ความคิดเห็น และ/หรือคาํถามของผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะถูกอ่านและตอบในท่ีประชุม โดย
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการดาํเนินการใด ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชบัและมีประสิทธิภาพ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 

ขั้นตอนการใช้ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

  

1.  ยื่นแบบคาํร้องเขา้ร่วมประชุมผ่านเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีเวบ็ลิงก์ https://app.inventech.co.th/NINE051120R หรือสแกน 
QR Code เพื่อเขา้สู่ระบบ และดาํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1. คลิกเวบ็ลิงกห์รือสแกน QR Code  
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคาํร้อง 
3. กรอกขอ้มูลตามท่ีระบบแสดง 
4.  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

การเขา้ร่วมประชุม 
5. กดปุ่ ม “ส่งแบบคาํร้อง / Request” 
6. รออีเมลจากเจา้หน้าท่ีแจง้รายละเอียดขอ้มูลการประชุม 

ช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) 
2.  บริษทัฯ จะเปิดระบบให้ผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองย่ืนแบบคาํร้องตั้งแต่วนัท่ี 

28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะเปิดใหย้ื่นคาํร้องจนกว่าจะปิดการประชุมในวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

3.  บริษทัฯ จะเปิดระบบให้ผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. (2 ชั่วโมง
ก่อนเวลาประชุม) ของวนัประชุม (วนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) โดยให้ผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะใช้ช่ือ
ผูใ้ช้งาน ( Username)  แ ล ะ ร หัสผ่าน  ( Password)  ที่ ได้รับ  ใ น การ ล ง ท ะ เ บีย น  แ ล ะ ป ฏิบัติต าม คู่มื อ
การใช้งานระบบ (รายละเอียดตามด้านล่าง)  

 

กรณีผูถื้อหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นดาํเนินการตามวิธีการมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 6 และจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารสําหรับแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มายงับริษทัฯ 
ทางไปรษณียต์ามท่ีระบุดา้นล่างน้ี โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

สาํนกัเลขานุการบริษทั 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 333 อาคารเลา้เป้งงว้น 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง  

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  

กรุงเทพมหานคร 10900 

 

02-931-9138 (ให้บริการระหว่างวนัท่ี 28 เมษายน-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เฉพาะวนัทาํการ 

ไม่รวมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

ขั้นตอนการย่ืนแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรกนิกส์ 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 
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1. คลิกเวบ็ลิงกส์าํหรับเขา้ห้องประชุมท่ีไดรั้บทางอีเมล 
2. กรอกช่ือผูใ้ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 

หรือขอรหสั OTP เพื่อเขา้สู่ระบบ 
3. กดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” 
4. กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะ

ถูกนบัเขา้องคป์ระชุม 
 

1. กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลกัษณ์ 
2. เลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนนเสียง 
3. กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตามความประสงค ์
4. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดท่ีไดท้าํการเลือกลงคะแนน 
หากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ ม           
(ซ่ึงหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน 
หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนาํไปรวมกบัคะแนนเสียงท่ีการประชุมกาํหนด) โดย
ท่านสามารถแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนนไดจ้นกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียง 

 

กดเมนู “การส่งคาํถาม” หรือสัญลกัษณ์ 
1. การพิมพค์าํถาม 

➢ เลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถาม 
➢ พิมพค์าํถามแลว้ กด “ส่ง”   

2. การส่งคาํถามดว้ยขอ้ความเสียง 

➢ เลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถามคาํถาม 
➢ กดปุ่ ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลกัษณ์ 
➢ จากนั้นทาํการพูดคาํถามท่ีตอ้งการซกัถาม 
➢ เม่ือตอ้งการหยดุอดัเสียงให้กดท่ีสัญลกัษณ์การบนัทึกเสียง 
➢ กดปุ่ ม “ส่งคาํถาม” หรือสัญลกัษณ์ 

  

คู่มือการใช้งานย่ืนแบบ คู่มือการใช้งาน 

ค าร้องผ่าน e-Request ระบบ Inventech Connect 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

 

ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 
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หมายเหตุ การทาํงานของระบบประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กบัระบบอินเทอร์เน็ตท่ี
รองรับของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือ
โปรแกรมดงัต่อไปน้ีในการใชง้านระบบ 

1.  ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนาํ 

- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนาํ) 

- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 1.0 Mbps 

- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 0.5 Mbps 

2.  อุปกรณ์ท่ีสามารถใชง้านได ้

- โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี/อุปกรณ์แทบ็เลต็ ระบบปฏิบติัการ iOS หรือ Android 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ระบบปฏิบติัการ Windows หรือ Mac  

3.  อินเทอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอร์ท่ีแนะนาํ) หรือ Safari 
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 

 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

  

   

  

 

 

หมายเหต ุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมากกว่า 1 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม “สลบับญัชี” โดยบญัชีก่อนหนา้จะยงั
ถูกนบัเป็นฐานในการประชุม 

2. กรณีออกจากการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม “ออกจากการประชุม” ซ่ึงระบบจะนาํคะแนนเสียงของ  
ผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ออกจากการประชุมสาํหรับวาระท่ียงัไม่ไดล้งคะแนนเสียง 

 

 

ผูถื้อหุ้นสแกน QR Code จากหนงัสือเชิญประชุมหรือเขา้ไปท่ี

เวบ็ไซต ์https://app.inventech.co.th/NINE051120R 

กรอกขอ้มูลส าหรับยื่นแบบค าร้อง (e-Request) 

ส่งแบบค าร้อง ผูถื้อหุ้นแกไ้ขและส่ง

เอกสารเพ่ิมเติม ระบบแจง้อเีมลตอบกลบัผูถื้อหุน้ว่าไดรั้บแบบ 

ค าร้องและก าลงัด าเนินการตรวจสอบ 
เจา้หนา้ท่ีพิจารณา

อนุมติัค าร้อง 

ระบบแจง้อเีมลแจง้การปฏิเสธแบบค าร้อง 

ไม่ผา่นการอนุมติั ผา่นการอนุมติั 

แจง้ผลการอนุมติัผา่นอีเมลและน าส่งลิงก์

ส าหรับลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม (e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

* ขั้นตอนน้ีจ านวนหุ้นของผูถื้อหุน้ถูกนบัเป็นองคป์ระชุม 

ด า
เนิ
นก

าร
ก่อ

นว
นัป

ระ
ชุม

 
ด า
เนิ
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าร
 ณ
 วนั

ปร
ะชุ

ม 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ 

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ55 ปี 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ วนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2562 

ท่ีอยู่ติดต่อ เลขท่ี 333 อาคารเลา้เป้งงว้น 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม มี
ความเป็นอิสระจากผูมี้อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ และไม่มีความสัมพนัธ์อนัอาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติเท่ากับ
ขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ  ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ  
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน
ราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ
นั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี ปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการ
ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 
Enclosure 9 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น _______________ เขียนท่ี  
Shareholder registration number Written at  

 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
 Date Month Year 

(1) ขา้พเจา้ สัญชาติ   
 I/We Nationality  

อยูเ่ลขท่ี ซอย  ถนน  ตาํบล/แขวง  
Residing / located at Soi  Road Subdistrict   

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
District  Province Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
ดงัน้ี 
Holding a total of shares and having the vote equal to                               votes as follows: 

 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
 Ordinary share shares having the vote equal to                                                      votes 

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
 Preference share shares having the vote equal to                                                      votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ได)้ 
 Hereby appoint  (The shareholder may appoint the Company’s independent director to be his/her proxy.) 

 ช่ือ อาย ุ ปี อยูเ่ลขท่ี  
Name Age years  residing at 

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road Subdistrict District 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province Postal Code Or 

 

 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp of THB20  

นางศุภรานนัท ์ตนัวิรัช (Mrs. Suparanan Tanviruch)  55 468 

ชลนิเวศน์ (Chon Niwet) ลาดยาว (Lat Yao) จตุจกัร (Chatuchak) 

กรุงเทพมหานคร (Bangkok) 10900 
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 ช่ือ อาย ุ ปี อยูเ่ลขท่ี  
Name Age years  residing at 

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road Subdistrict District 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Province Postal Code 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No. 1/2022 on 10 May 2022, at 2.00 p.m. via electronic meeting, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows: 

วาระท่ี 1 พจิารณาอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้นสามัญในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จ ากัด ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ โดยการเข้า
ซ้ือหุ้นจากบริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) เป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

Agenda 1 To consider and approve the acquisition of all ordinary shares in Groupwork Company Limited which is an 
asset acquisition transaction of the Company whereby the purchase of such shares from VGI Public 
Company Limited is a connected transaction of the Company 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นท่ีเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (License 
to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) และการ
ก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ และปรับปรุงร้านค้าให้เช่าท่ีมีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้าง
ใหม่เพิม่เติมตามความเหมาะสมบนพื้นที่เชิงพาณชิย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาดังกล่าว ซ่ึงเป็น
รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

Agenda 2 To consider and approve the entry into the License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement with VGI 
Public Company Limited and the construction of the Company’s shop and renovation of existing rental shop including 
adjust the scenery and construction of addition sections as appropriated, on the merchandising space on the BTS Skytrain 
stations under such agreement, which is an asset acquisition transaction and a connected transaction of the Company 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่บริษัท 
พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings Limited 
โดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด เป็นรายการท่ีเกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ 

Agenda 3 To consider and approve the issuance and offering of up to 984,000,000 newly issued ordinary shares, with 
a par value of THB 1.00 per share through a Private Placement to Point of View (POV) Media Group 
Company Limited, Werk X Company Limited, and Sliver Reward Holdings Limited, whereby the issuance 
and offering of such shares to Point of View (POV) Media Group Company Limited is a connected transaction 
of the Company 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

Agenda 4 To consider and approve the issuance and offering of up to 240,000,000 newly issued ordinary shares of the 
Company, with a par value of THB 1.00 per share, to the existing shareholders of the Company on pro rata 
basis (Rights Offering) 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 25,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
390,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 365,549,286 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่าย
จ านวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

Agenda 5 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by THB 25,000,000, from the 
existing registered capital of THB 390,549,286 to THB 365,549,286, by deducting 25,000,000 authorized 
but unissued shares of the Company, with a par value of THB 1.00 per share 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 6 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company 
to be in line with the decrease of the Company’s registered capital 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,224,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 365,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,589,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

Agenda 7 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB 1,224,000,000, from the 
existing registered capital of THB 365,549,286 to THB 1,589,549,286, by issuing 1,224,000,000 newly 
issued ordinary shares, with a par value of THB 1.00 per share 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 8 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company 
to be in line with the increase of the Company’s registered capital 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ 
Agenda 9 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary share of the Company 

วาระที่ 9.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ 

Agenda 9.1 To consider and approve the allocation of 953,500,000 newly issued ordinary shares of the Company, with 
a par value of THB 1.00 per share, for offering to Point of View (POV) Media Group Company Limited, 
which is a connected person of the Company 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 9.2 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ จ านวน 15,350,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด 

Agenda 9.2 To consider and approve the allocation of 15,350,000 newly issued ordinary shares of the Company, with a 
par value of THB 1.00 per share, for offering to Werk X Company Limited 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 9.3 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ จ านวน 15,150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited 

Agenda 9.3 To consider and approve the allocation of 15,150,000 newly issued ordinary shares of the Company, with a 
par value of THB 1.00 per share, for offering to Sliver Reward Holdings Limited 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 9.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 240,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

Agenda 9.4 To consider and approve the allocation of 240,000,000 newly issued ordinary shares of the Company to the 
existing shareholders on a pro rata basis (Rights Offering) 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10 To consider other matters (if any) 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed 
incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือใน
กรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in 
the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including 
in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote 
on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนังสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our 
voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

   (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

   (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

   (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

   (...…………………...…………………….) 

หมายเหต/ุRemarks 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated 
directors, can be elected. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ
ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the 
Attachment to this Proxy Form B. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ในการประชุม
วิสามญัผูถ้ ือหุ ้นคร้ังที่ 1/2565 ในวนัที ่ 10 พฤษภาคม พ.ศ .  2565 เ วลา  14.00 น .  ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
The appointment of proxy by a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited for the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on 10 May 2022 at 2.00 p.m., via electronic meeting, or such 
other date, time and place as the meeting may be held. 

 วาระท่ี เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระท่ี เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระท่ี เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 

ข้อบงัคับของบริษัท เนช่ัน  อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) หมวดท่ี 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 35.  การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ให้จดัขึ้น ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียง
หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 

ขอ้ 36.  ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุม
สามญัดงักล่าวให้จดัให้มีขึ้นภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ การประชุมผูถื้อหุ้น
คราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึง
มีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนั
ครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษทัฯ ตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตาม
สมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใดจาํนวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 38. ของขอ้บงัคบัน้ี ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทัฯ 

ขอ้ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาํหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจน
ว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 
และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้ง
โฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งมี
จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่นอ้ย
กว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวน
หุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีมีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การดาํเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ี
กฎหมายกาํหนด  
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ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้น
ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้
นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุม
คร้ังหลงัน้ีไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผูอ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ
ฉันทะจะต้องทาํเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั
กาํหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อน
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยให้มีรายการดงัต่อไปน้ี 

ก.  จาํนวนหุ้นท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่

ข.  ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

ค.  คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ขอ้ 40. การประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติ
ให้เปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  

เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ือง
อื่นนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ
เพ่ิมเติมไม่เสร็จ และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกาํหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ัง
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อ
หุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่น้อยกว่า
สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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ขอ้ 42. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ้ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นใน
ขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
• การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 
• การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสําคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์จะ
แบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

• การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
• การเพ่ิมทุนและการลดทุน 
• การออกหุ้นกู ้
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