หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรู ปแบบเดียว

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
บริษัทฯ ขอความร่ วมมือท่ านผู้ถือหุ้นทุกท่ าน โปรดพิจารณาใช้ วิธีการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
หรื อเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์

คำบอกกล่ำวกำรคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล สำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
คำบอกกล่ำวกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น ของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบเกี่ยวกับนโยบำยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ในฐำนะผูถ้ ือหุ้น ผูร้ ับมอบฉันทะ คัสโตเดียน (Custodian) หรื อผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทน
ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล ตลอดจนสิ ทธิของท่ำนตำมกฎหมำยในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
1.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นำมสกุล สัญชำติ อำยุ วันเดือน
ปี เกิด ภำพถ่ำย หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน (หรื อหมำยเลขบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรื อหมำยเลขหนังสื อเดินทำง)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รำยละเอียดกำรถือหุ้น/หลักทรัพย์ รำยละเอียดกำรมอบฉันทะ
ข้อมูลกำรออกเสี ยงลงคะแนน ภำพและเสี ยงระหว่ำงกำรประชุ ม และข้อมู ลเกี่ ยวกับกำรใช้งำนระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น
หมำยเลขไอพี (IP Address) เป็ นต้น
หมำยเหตุ
สำหรับเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียน และ/หรื อกำรมอบฉันทะที่ท่ำนนำส่ งให้แก่บริ ษทั ฯ ซึ่ งอำจ
ปรำกฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว เช่น เชื้อชำติ หมู่โลหิต ศำสนำ อันเป็ นข้อมูลที่ไม่จำเป็ นสำหรับกำรประชุมผูถ้ ือ
หุ้น บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนให้ทรำบว่ำบริ ษทั ฯ ไม่มีเจตนำที่จะเก็บข้อมูล ส่ วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวดังกล่ำว ดังนั้น ท่ำนจึง
สำมำรถขีดฆ่ำเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวก่อนนำส่ งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ท่ำน
ไม่ได้ปกปิ ดข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวดังกล่ำว บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ ที่จะดำเนิ นกำรปกปิ ดข้อมูลส่ วนบุคคลที่ มี
ควำมอ่อนไหวของท่ำนบนเอกสำรที่ได้รับ โดยไม่ถือว่ำบริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวดังกล่ำว
2.

วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผย

บริ ษทั ฯ จะเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนโดยอำศัย (1) ฐำนประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมำย (2) ฐำนกำรเข้ำทำและปฏิบตั ิตำมสัญญำ (3) ฐำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย หรื อ (4) ฐำนทำงกฎหมำยอื่น ๆ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ของบริ ษทั ฯ ในฐำนะบริ ษทั จำกัดมหำชน และบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อกำรตรวจสอบ
ยืนยันตัวตน กำรลงทะเบียน กำรนับองค์ประชุม กำรนับคะแนนเสี ยงในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น กำรติดต่อและจัดส่ งเอกสำร
ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ หำกท่ำนไม่ประสงค์ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่จำเป็ นของท่ำนแก่บริ ษทั ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำร
ตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธกำรลงทะเบียนเข้ำร่ วมกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น หรื อกำรดำเนินกำร
อื่นใดให้แก่ท่ำนซึ่งต้องอำศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวในกำรดำเนินกำร
3.

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้ อมูลส่ วนบุคคล

บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไว้เป็ นระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นตำมสมควรเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ของบริ ษทั ฯ ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ดี เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย บริ ษทั ฯ อำจ
มีควำมจำเป็ นต้องเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้นำนขึ้นตำมที่กฎหมำยกำหนด

4.

บุคคลที่บริษัทฯ อำจเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ ำน
บริ ษทั ฯ อำจเปิ ดเผยหรื อถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลที่สำม ดังต่อไปนี้

5.

1)

ผูใ้ ห้ บริ กำรที่ บริ ษ ัทฯ ว่ ำจ้ำงให้ ด ำเนิ นกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่ ำน เพื่ อประโยชน์ ในกำร
ลงทะเบียนเข้ำร่ วมกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น กำรนับองค์ประชุมและคะแนนเสี ยงในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น

2)

หน่วยงำนของรัฐหรื อหน่วยงำนกำกับดูแล เพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำยของบริ ษทั ฯ เช่น กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในกำรนำส่ งรำยงำนกำรประชุมและบัญชี
รำยชื่อผูถ้ ือหุ้น เป็ นต้น

3)

เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อเผยแพร่ ภำพวีดีทศั น์จำกกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นและรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น

สิทธิของท่ ำนในฐำนะเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล

ท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล มีสิทธิ ในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคล (เฉพำะกรณี ที่บริ ษทั ฯ อำศัยควำมยินยอมของท่ำน) สิ ทธิ ในกำรเข้ำถึงหรื อขอสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคล
เกี่ยวกับท่ำนที่บริ ษทั ฯ ดำเนิ นกำรอยู่ สิ ทธิ ในกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่ วนบุคคล สิ ทธิ ในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล สิ ทธิในกำรขอลบหรื อทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล สิ ทธิในกำรขอให้ระงับใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สิ ทธิในกำรขอแก้ไข
ข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง สิ ทธิ ในกำรยื่นคำร้อง ทั้งนี้ ภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลประกำศกำหนด โดยบริ ษทั ฯ อำจปฏิเสธคำขอของท่ำนได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ
6.

ช่ องทำงกำรติดต่ อ

หำกท่ำนมีคำถำม ข้อสงสัยหรื อมีควำมประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ของท่ำนเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน โปรด
ติดต่อบริ ษทั ฯ ตำมรำยละเอียดที่ระบุดำ้ นล่ำงนี้
สำนักเลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 02-091-5900
อีเมล investor@nine.co.th

บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
Nation International Edutainment Public Company Limited
วันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2565
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน

ท่ำนผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1.

สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่งสิ นทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

2.

สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่
อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

3.

แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4)

4.

สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) ตำมบัญชี 2 ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

5.

รำยงำนควำมเห็นของที่ปรึ กษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกับรำยกำรได้มำซึ่งสิ นทรัพย์และรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

6.

หลักเกณฑ์แ ละวิ ธีปฏิ บัติ ในกำรมอบฉันทะ กำรเข้ำร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ้น และกำรออกเสี ยง
ลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสี ยง

7.

ขั้นตอนกำรใช้ระบบประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

8.

ข้อมูลกรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบฉันทะและนิยำมกรรมกำรอิสระ

9.

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.

10.

ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 กำรจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติให้จดั ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคำรที่ 10 พฤษภำคม
พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. ในรู ปแบบกำรประชุ มผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) เพียงรู ปแบบเดียวเท่ำนั้น เพื่อพิจำรณำ
ระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้

1

เนื่องจากเรื่ องที่จะเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 1 - 9 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่ องดังกล่ าว
ในแต่ ละวาระจึ งถือเป็ นเงื่อนไขซึ่ งกันและกัน โดยหากเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่ ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ นจะถือว่ า
เรื่ องอื่ น ๆ ที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่ มีการพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้ องในวาระอื่น ๆ อีก
ต่ อไป
วาระที่ 1

พิจ ารณาอนุ มั ติ ก ารเข้ า ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ในบริ ษั ท กรุ๊ ป เวิ ร์ ค จ ากั ด ซึ่ ง เป็ นรายการได้ ม าซึ่ ง
สิ นทรัพย์ โดยการเข้ าซื้อหุ้นจากบริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

เนื่ องจำกในยุคปั จจุบนั ธุ รกิจผลิตและจำหน่ ำยสิ่ งพิมพ์ซ่ ึ งเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ได้รับ
ผลกระทบอย่ำงมี นัย สำคัญ จำกกำรเปลี่ ยนแปลงทำงเทคโนโลยี (Technology Disruption)
บริ ษทั ฯ จึงเห็นถึงควำมจำเป็ นที่จะต้องขยำยธุรกิจของบริ ษทั ฯ ไปยังธุรกิจอื่นที่มีศกั ยภำพและ
ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ บริ ษทั ฯ ในกำรนี้ บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มประกอบธุ รกิ จ ร้ำนค้ำของบริ ษทั ฯ
ภำยใต้แบรนด์ “เทอร์ เทิล” (“ร้ านเทอร์ เทิล”) ซึ่ งเป็ นร้ำนขำยสิ นค้ำอุปโภคบริ โภค รวมถึ ง
อำหำรและเครื่ องดื่ มพร้ อมรั บประทำน โดยเปิ ดบริ กำรสำขำแรกที่ สถำนี รถไฟฟ้ ำบี ทีเอส
เซนต์หลุยส์เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็ นอย่ำงดี บริ ษทั ฯ จึงมีแผน
จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำธุรกิจค้ำปลีกของบริ ษทั ฯ ให้เติบโตและเข้มแข็งต่อไป โดยบริ ษทั ฯ มีแผน
จะลงทุนในบริ ษทั กรุ๊ ปเวิร์ค จำกัด (“GW”) ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจบริ หำรจัดกำรพื้นที่เชิง
พำณิ ชย์บำงส่ วนบนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอสจำนวน 5 สถำนี หลัก ได้แก่ สถำนี รำชดำริ สถำนี
อำรี ย ์ สถำนีรำชเทวี สถำนีสนำมเป้ ำ และสถำนี พระโขนง และสถำนีเสริ ม ซึ่ งได้แก่ สถำนี ชิดลม
สถำนี ศำลำแดง สถำนี หมอชิ ต และสถำนี อุดมสุ ข ที่ ได้รับสิ ทธิ ในกำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่
ดังกล่ำวจำก บริ ษทั วีจีไอ จำกัด (มหำชน) (“VGI”) รวมถึงบริ หำรพื้นที่ขำยสิ นค้ำบริ เวณท่ำ
เทียบเรื อ จำนวน 3 แห่ งหลัก ได้แก่ ท่ำเรื อประตูน้ ำ ท่ำเรื อมหำวิทยำลัยรำมคำแหง และท่ำเรื อ
อโศก และพื้นที่บำงส่ วนบริ เวณท่ำเที ยบเรื อปลำยถนนวังหลัง (พรำนนก) ที่มุ่งเน้นกำรใช้
พื้นที่ดงั กล่ำวเพื่อนำเสนอแบรนด์ของร้ำนค้ำต่อผูบ้ ริ โภค และเป็ นช่องทำงกำรซื้ อขำยสิ นค้ำที่
เหมำะสมกับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ สัญจรผ่ำนสถำนี ร ถไฟฟ้ ำบี ทีเอสและท่ำเรื อ อันมี
แนวโน้มเติบโตขึ้นในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ โดยบริ ษทั ฯ มีควำมประสงค์ที่จะลงทุนใน GW
โดยกำรเข้ำซื้ อ หุ้น สำมัญ ทั้ง หมดของ GW (ไม่ เ พี ย งแต่บ ำงส่ วน) เป็ นจ ำนวน 62,500 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน GW จำกผูถ้ ือหุ้น
เดิมของ GW ทั้งหมดจำนวน 3 รำย ได้แก่ (1) VGI (2) บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ (3) Sliver
Reward Holdings Limited (รวมเรี ยกว่ำ “กลุ่มผู้ขาย”) ในรำคำซื้ อขำยจำนวน 110 ล้ำนบำท
(“ธุรกรรมการเข้ าซื้อหุ้น GW”)
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ก็ยงั มีแผนที่จะเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ บริ หำรจัดกำรพื้นที่เชิ งพำณิ ชย์บน
สถำนี ร ถไฟฟ้ ำ บี ที เ อส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement)
จำนวน 31 สถำนี (“สั ญญาให้ สิทธิฯ”) กับ VGI ซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับสัมปทำนในกำรบริ หำรจัดกำร
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พื้ น ที่ บ นสถำนี ร ถไฟฟ้ ำ บี ที เ อสดัง กล่ ำ วจำกบริ ษ ัท ระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ จ ำกัด
(มหำชน) (“BTSC”) เพื่อรั บสิ ทธิ จำก VGI ในกำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่เชิ งพำณิ ชย์บนสถำนี
รถไฟฟ้ ำบีทีเอส สำหรับประกอบธุ รกิจบริ หำรจัดกำรร้ ำนเทอร์ เทิ ลของบริ ษทั ฯ และสำหรับ
บริ หำรจัดกำรพื้นที่เพื่อกำรให้เช่ำพื้นที่เชิงพำณิ ชย์แก่ผเู ้ ช่ำรำยอื่นในกำรประกอบกิจกำรร้ำน
ขำยสิ นค้ำหรื อบริ กำรประเภทต่ำง ๆ รวมถึงกำรก่อสร้ำงร้ำนค้ำของบริ ษทั ฯ บนสถำนีรถไฟฟ้ำ
บีทีเอสภำยใต้สัญญำให้สิทธิ ฯ จำนวนไม่เกิน 28 สถำนี (โดยไม่รวม 3 สถำนีที่บริ ษทั ฯ ได้รับ
สิ ทธิ จำก VGI ในกำรบริ หำรจัดกำรในปั จจุบัน) และกำรปรั บปรุ ง ร้ ำนค้ำให้เช่ ำที่ มีอยู่เดิม
รวมทั้งกำรปรับทัศนียภำพและก่อสร้ำงใหม่เพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม ในพื้นที่เชิงพำณิ ชย์
บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบี ทีเ อสภำยใต้สัญญำให้ สิท ธิ ฯ จำนวน 31 สถำนี ตำมรำยละเอีย ดที่ จ ะ
นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิต่อไปในวำระที่ 2 (“ธุรกรรมการเข้ าทาสัญญา
ให้ สิทธิฯ”)
ในกำรนี้ บริ ษทั ฯ วำงแผนจะใช้แหล่งเงินทุน สำหรับกำรเข้ำทำธุ รกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW
และธุ รกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ ดังนี้ (1) บริ ษทั ฯ จะใช้แหล่งเงินทุนที่บริ ษทั ฯ จะ
ได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
อันได้แก่ บริ ษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จำกัด (“POV”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ VGI
ถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver
Reward Holdings Limited (รวมเรี ยกว่ ำ “ผู้ ล งทุ น ”) เป็ นจ ำนวนไม่ เ กิ น 984,000,000 หุ้ น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท รวมมูลค่ำ 3,247,200,000
บำท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) ในกำรเข้ำทำธุรกรรมเข้ำซื้ อหุ้น GW จำนวน
110 ล้ำนบำท และ (2) บริ ษทั ฯ อำจใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เป็ นเงินทุนส่ วนที่เหลือจำกธุรกรรม
กำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือ
หุ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) เป็ นจำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ในอัตรำกำรจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุน โดยเศษ
ของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท รวมมูลค่ำ 792,000,000 บำท (“ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น RO”) ในกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ โดยบริ ษทั ฯ
คำดว่ำจะใช้เงินทุนจำกธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้น RO ชำระค่ำตอบแทนตำมสัญญำให้สิทธิ ฯ จำนวนประมำณ 2,665.93 ล้ำนบำท ใน
บำงส่ วน และบริ ษทั ฯ จะใช้กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ ชำระค่ำตอบแทน
ตำมสัญญำให้สิทธิฯ ดังกล่ำวในส่วนที่เหลือ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ จะใช้เงินทุนที่ได้จำกธุรกรรม
กำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ชำระค่ำก่อสร้ำงร้ำนค้ำของบริ ษทั ฯ บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอ
สภำยใต้สัญญำให้สิทธิ ฯ จำนวนไม่เกิน 28 สถำนี (โดยไม่รวม 3 สถำนีที่บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ
จำก VGI ในกำรบริ หำรจัดกำรในปัจจุบนั ) เป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 1,120 ล้ำนบำท และชำระค่ำ
ปรั บปรุ งร้ ำนค้ำให้เช่ ำที่มีอยู่เดิม รวมทั้งกำรปรั บทัศนี ยภำพและก่ อสร้ำงใหม่เพิ่มเติมตำม
ควำมเหมำะสม ในพื้นที่เชิงพำณิ ชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสภำยใต้สัญญำให้สิทธิ ฯ จำนวน
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31 สถำนี ในจำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้ำนบำททั้งนี้ ตำมรำยละเอียดที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิต่อไปในวำระที่ 3 และ 4 (ตำมลำดับ)
อนึ่ ง ธุ ร กรรมกำรเข้ำ ซื้ อ หุ้ น GW เข้ำข่ ำยเป็ นรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษ ัทฯ ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่มี
นัยสำคัญที่ เข้ำข่ำยเป็ นกำรได้มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งทรัพย์สิน และประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั จด
ทะเบียนในกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
(รวมเรี ยกว่ำ “ประกาศเรื่ องรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) โดยธุ รกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW มี
ขนำดรำยกำรสู งสุ ดเท่ำกับร้อยละ 21.92 ซึ่ งคำนวณตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของสิ่ งตอบแทน (โดย
อ้ำงอิงจำกงบกำรเงินรวมล่ำสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำต
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564) และเมื่ อคำนวณรวมกับรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์
รำยกำรอื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่ออนุมตั ิกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW อันได้แก่ ธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้
สิ ทธิ ฯ ดังกล่ำวข้ำงต้น ที่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ในครำวเดียวกัน
ซึ่ งมีขนำดรำยกำรสู งสุ ดเท่ำกับร้อยละ 794.37 โดยคำนวณตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของสิ่ งตอบ
แทน จะทำให้ ขนำดรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ รวมเป็ นเท่ำกับร้ อยละ 816.29
ซึ่ งสู งกว่ำร้อยละ 50 จึงเข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรประเภทที่ 1 ตำมประกำศเรื่ องรำยกำรได้มำหรื อ
จำหน่ำยไป
(ธุ รกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW และ ธุ รกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ รวมเรี ยกว่ำ “รายการ
ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ”)
ทั้งนี้ กำรที่ POV ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI ที่ VGI ถื อหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้ อยละ 100 ของ
จำนวนหุ้นทั้งหมด จะเข้ำซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ในรู ปแบบของกำรออกและเสนอขำยหุ้นที่ ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ข้ำงต้น คิดเป็ น
สัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้วทั้งหมดภำยหลังกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP ของบริ ษทั ฯ (ในกรณี ที่ไม่มีผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ รำยใดใช้สิทธิ จองซื้ อ
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO)1 ดังนั้น ภำยหลังกำรเข้ำซื้ อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว VGI และ POV จะเป็ นผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้ VGI เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551
1

ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO เต็มทั้ง
จำนวน POV จะถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภำยหลังจำกที่
บริ ษทั ฯ ได้ทำกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO เสร็จ
สมบูรณ์
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เรื่ องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยง
กัน”) และธุรกรรมกำรเข้ำซื้อหุ้น GW จำก VGI เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศ
เรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยธุ รกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW จำก VGI มีขนำดรำยกำรเท่ำกับ
ร้อยละ 9.60 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ (โดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงิน
รวมล่ำสุ ด ของบริ ษทั ฯ ที่ ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวำคม พ.ศ. 2564) และเมื่อคำนวณรวมกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันรำยกำรอื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ
ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิกำรเข้ำทำ
ธุ รกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW อันได้แก่ ธุ รกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ และธุ รกรรมกำร
ออกและเสนอขำยหุ้ น PP ให้ แ ก่ POV ดัง กล่ ำ วข้ำ งต้น ที่ ไ ด้รั บ กำรอนุ มัติ จ ำกที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ในครำวเดียวกัน โดยธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ มีขนำดรำยกำร
เท่ำกับร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ และธุรกรรม
กำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV มีขนำดรำยกำรเท่ำกับร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่ำ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนำดรำยกำรของธุรกรรมกำรเข้ำ
ซื้ อหุ้น GW จำก VGI เข้ำกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ในระยะเวลำ 6 เดือน จะทำให้
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ รวมเป็ นเท่ำกับร้อยละ 2,545.64 ซึ่ งเกินกว่ำร้อยละ 3 ของ
มูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ
(ธุ รกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW จำก VGI ธุ รกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ และธุ รกรรมกำร
ออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV รวมเรี ยกว่ำ “รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ”)
ในกำรนี้ เนื่ อ งจำกรำยกำรได้ม ำซึ่ ง สิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ เข้ำ ข่ ำยเป็ นรำยกำรประเภทที่ 1
ตำมประกำศรำยกำรได้มำหรื อจ ำหน่ ำยไป และรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของบริ ษ ัท ฯ มี ข นำด
ธุรกรรมรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 3 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ฯ ตำมประกำศ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรำยละเอียดข้ำงต้น บริ ษทั ฯ จึงมีหน้ำที่ตอ้ งดำเนินกำรต่ำง ๆ ดังนี้
1)

เปิ ดเผยสำรสนเทศกำรเข้ำทำรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”)
ตำมประกำศเรื่ องรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไป และประกำศเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่ งมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 1 (สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์
และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
(มหำชน) และสิ่ งที่ ส่งมำด้วย 4 (สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรั พย์ และรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ตำมบัญชี 2
ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
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2)

จัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิ รำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ โดยจะต้องได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน และ

3)

แต่งตั้งที่ปรึ กษำทำงกำรเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรได้มำ
ซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ และจัดส่งควำมเห็น
ดังกล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สานักงาน
ก.ล.ต.”) ตลำดหลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงินจำกบริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงินที่มี
ชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ เป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
อิสระของบริ ษทั ฯ เพื่อทำหน้ำที่ให้ควำมเห็นต่อผูถ้ ือหุ้นในเรื่ องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตำมที่ได้กำหนดไว้ในประกำศเรื่ องรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไป และประกำศเรื่ อง
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ ควำมเห็นของที่ปรึ กษำทำงกำรเงินอิสระมีรำยละเอียด
ปรำกฏตำมสิ่ งที่ ส่ งมำด้ว ย 5 (รำยงำนควำมเห็ นของที่ ปรึ กษำทำงกำรเงิ นอิสระ
เกี่ ย วกับ รำยกำรได้ม ำซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์แ ละรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของบริ ษ ัท เนชั่น
อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน))

นอกจำกนี้ ธุรกรรมกำรเข้ำซื้อหุ้น GW ยังเข้ำข่ำยเป็ นกำรซื้ อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั อื่น
มำเป็ นของบริ ษทั ฯ ตำมมำตรำ 107(2)(ข) แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้ง ที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) ซึ่ ง ก ำหนดให้ บ ริ ษ ัท ฯ มี ห น้ำ ที่ จัด ให้ มี ก ำรประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้ น เพื่ อ
พิจำรณำอนุมตั ิธุรกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ในกำรนี้ บริ ษทั ฯ เล็งเห็นว่ำ ธุรกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW และธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิฯ
มีประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1)

บริ ษ ัท ฯ เห็ น ว่ ำ ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยสิ่ ง พิ ม พ์ซ่ ึ ง เป็ นธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯ
ในปั จ จุ บัน ได้รั บ ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ย นแปลงทำงเทคโนโลยี (Technology
Disruption) ของผูอ้ ่ำนอย่ำงมีนยั สำคัญ บริ ษทั ฯ จึงเห็นถึงควำมจำเป็ นที่จะต้องขยำย
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ไปยังธุรกิจอื่นที่มีศกั ยภำพและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่บริ ษทั ฯ โดย
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มประกอบธุรกิจร้ำนเทอร์เทิล ซึ่งเปิ ดให้บริ กำรสำขำแรกที่สถำนี
รถไฟฟ้ ำบีทีเอสเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2564 ซึ่ งได้รับกำรตอบรับ
เป็ นอย่ำงดี ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเล็งเห็นโอกำสและมีแผนในกำรขยำยธุ รกิจดังกล่ำว
เพื่อสร้ำงมูลค่ำทำงธุรกิจเพิ่มเติมให้แก่บริ ษทั ฯ ซึ่ งกำรได้รับสิ ทธิ บริ หำรจัดกำรพื้นที่
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เชิงพำณิ ชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสจำก VGI ซึ่ งรวมถึงสิ ทธิบนพื้นที่สถำนีรถไฟฟ้ำ
อีกจำนวน 5 สถำนีที่ VGI ให้แก่ GW ในปั จจุบนั ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะได้รับโอนจำก VGI
เนื่องจำกกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW จะทำให้บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิในพื้นที่
บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอสอย่ำงครอบคลุมจำนวนสถำนี มำกที่สุดถึ ง 31 สถำนี ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ คำดว่ำกำรขยำยธุ รกิ จดังกล่ำ วจะเป็ นธุ รกิ จที่ มีควำมมั่นคงและแน่ น อน
รวมถึ ง มี ศ ัก ยภำพในกำรขยำยธุ ร กิ จ ในอนำคตเนื่ อ งจำกบริ ษัท ฯ มี สิ ท ธิ ก่ อ น
บุคคลภำยนอกรำยอื่นที่จะได้รับสิ ทธิ ในพื้นที่บนสถำนีบีทีเอสที่ VGI จะได้รับสิ ทธิ
เพิ่มเติมในอนำคต
2)

เนื่ องจำกพื้นที่บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอสที่บริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิ จำก VGI ภำยใต้
ธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิฯ รวมถึงพื้นที่บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส และพื้นที่
บริ เวณท่ำเรื อที่ GW ได้รับสิ ทธิ ในกำรบริ หำรจัดกำรอยู่ในปั จจุบนั เป็ นพื้นที่ทำง
กำรค้ำที่ ตอบโจทย์พฤติ กรรมกำรซื้ อขำยสิ นค้ำของผูบ้ ริ โ ภคในสังคมปั จจุ บัน ที่
สั ญ จรผ่ำนสถำนี รถไฟฟ้ ำบี ที เอสและท่ำเรื อในชี วิ ตประจำวันเพิ่มมำกขึ้นในช่ วง
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ฯ จึ งเล็งเห็นว่ำ กำรขยำยธุ รกิจภำยใต้ร้ำนเทอร์ เทิลของ
บริ ษทั ฯ บนพื้นที่ดงั กล่ำว จะทำให้บริ ษทั ฯ สำมำรถนำเสนอสิ นค้ำต่อผูบ้ ริ โภคได้
เป็ นจำนวนมำก อีกทั้งยังเป็ นช่องทำงจำหน่ำยสิ นค้ำสำหรับร้ำนค้ำต่ำง ๆ ที่เป็ นผูเ้ ช่ำ
พื้นที่ ดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งร้ ำนค้ำที่แต่เดิ มมี ช่องทำงจำหน่ ำยทำงออนไลน์
เพียงอย่ำงเดียวทำให้มีหน้ำร้ำนในกำรนำเสนอสิ นค้ำ ส่ งมอบประสบกำรณ์ และ
สร้ำงภำพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็ นที่จดจำได้ง่ำย ต่อผูบ้ ริ โภคจำนวนมำก อีกทั้งกำร
ได้สิทธิ ในกำรให้เช่ำพื้นที่ดงั กล่ำว จะทำให้ผลประกอบกำรของบริ ษทั ฯ มีโอกำส
เติบโตมำกขึ้น

3)

กำรได้รับสิ ทธิ ในพื้นที่เชิงพำณิ ชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสภำยใต้สัญญำให้สิทธิฯ
จะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินธุรกิจและขยำยสำขำของร้ำนเทอร์ เทิล โดยเฉพำะ
ต้นทุนค่ำเช่ ำและวัตถุดิบ จำกกำรประหยัดต่อขนำด (Economies of Scale) เพรำะ
บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ ในกำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่เชิงพำณิ ชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส
เพิม่ จำกเดิมที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั จำกจำนวน 3 สถำนี เป็ น 31 สถำนี

อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำทำธุรกรรมกำรเข้ำซื้อหุ้น GW จะเกิดขึ้นภำยหลังจำกได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้ง 1/2565 และหลังจำกเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญำซื้ อขำยหุ้น GW
ที่ ตกลงระหว่ำงบริ ษทั ฯ และกลุ่มผูข้ ำย เป็ นผลสำเร็ จ หรื อ ได้รับกำรผ่อนผันจำกคู่สัญญำ
ฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่ POV ได้ดำเนิ นกำรจองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ ในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และชำระค่ำหุ้นดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั ฯ
เสร็ จสมบูรณ์ และบริ ษทั ฯ ได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในกำรออกและเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน ให้แก่ บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ภำยใต้
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ธุ ร กรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ทั้ง นี้ รำยละเอี ย ดของธุ ร กรรมกำรเข้ำ ซื้ อหุ้น GW
รวมถึ งเงื่ อนไขบังคับก่ อนที่ ส ำคัญในสัญ ญำซื้ อขำยหุ้น GW ปรำกฏตำมสิ่ งที่ ส่งมำด้ว ย 1
(สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชั่น อินเตอร์
เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)) และสิ่ งที่ส่งมำด้วย 4 (สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ ง
สิ นทรัพย์ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
(มหำชน) ตำมบัญ ชี 2 ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย)
โดยบริ ษ ัท ฯ คำดว่ ำ ธุ ร กรรมกำรเข้ำ ซื้ อ หุ้ น GW จะเสร็ จ สมบู ร ณ์ ภ ำยในเดื อ นมิ ถุ น ำยน
พ.ศ. 2565
ด้วยเหตุผลดังที่กล่ำวข้ำงต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิธุรกรรมกำร
เข้ำซื้ อหุ้น GW โดยมี รำยละเอียดตำมที่ ได้เสนอมำทุกประกำร และพิจำรณำมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ/หรื อ ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน
บุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ/หรื อ ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำน
กำรเงิ น มอบหมำย มี อ ำนำจในกำรพิ จ ำรณำและกำหนดรำยละเอี ย ดอื่ น ใดที่ จ ำเป็ นและ
เกี่ ย วข้อ งกับ กำรเข้ำ ทำธุ รกรรมกำรเข้ำ ซื้ อ หุ้น GW ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ไ ม่ จำกัด เพี ยง (ก) เจรจำ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญำที่เกี่ ยวข้องกับกำรซื้ อขำยหุ้น GW ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียงสัญญำซื้ อหุ้น GW (ข) กำหนด และ/หรื อ แก้ไขรำยละเอี ยดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญำ
ซื้ อขำยหุ้น GW รวมถึงเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนำมในสัญญำและเอกสำรต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW (ง) ลงนำมในเอกสำรคำขออนุ ญำตต่ำง ๆ รวมทั้ง
เอกสำรและหลักฐำนอื่นใดที่จำเป็ นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW ซึ่งรวมถึงกำร
ติดต่อและกำรยื่นคำขออนุญำต เอกสำรและหลักฐำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำร และ/หรื อ
หน่ วยงำนที่ มีอำนำจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนิ นกำรอื่นใดอันจำเป็ นและเกี่ ยวข้องกับ
ธุรกรรมกำรเข้ำซื้อหุ้น GW
ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วจึงมีมติอนุ มตั ิ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจำรณำอนุมตั ิธุรกรรมกำรเข้ำซื้อหุ้น GW รวมถึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ/หรื อประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน บุคคลที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ/หรื อประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงินมอบหมำย มีอำนำจใน
กำรดำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอ
ข้ำงต้น เนื่ องจำกเห็นว่ำ ธุ รกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW มี ควำมสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ด้วยเหตุผลดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำ กำรเข้ำซื้ อหุ้นใน GW เป็ นกำรได้มำซึ่ งทรัพย์สินที่มี
ศักยภำพในกำรเติบโตและพัฒนำต่อไปในอนำคต เนื่องจำกพื้นที่บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอส
และบริ เวณท่ำเรื อที่ GW ได้รับสิ ทธิ ในกำรบริ หำรจัดกำรอยู่ในปั จจุบนั ตั้งอยู่ในพื้นที่ระบบ
ขนส่งสำธำรณะของคนไทยที่มีแนวโน้มกำรเติบโตของจำนวนผูโ้ ดยสำรอย่ำงต่อเนื่องในช่วง
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ระยะเวลำที่ผำ่ นมำ จึงเป็ นที่ตอ้ งกำรของผูป้ ระกอบกำร เนื่องจำกพื้นที่ดงั กล่ำวสำมำรถเข้ำถึง
ได้ง่ำยในชีวิตประจำวัน และตอบสนองต่อพฤติกรรมกำรซื้ อขำยของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนสำมำรถ
นำเสนอสิ นค้ำตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคได้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ คำดว่ำ จะได้รับผลตอบแทน
ที่มีควำมคุม้ ค่ำกับกำรลงทุน รวมถึงได้รับประโยชน์ดงั มีรำยละเอียดตำมที่เสนอข้ำงต้น
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำรำคำซื้อหุ้น GW เป็ นรำคำที่เหมำะสม โดยพิจำรณำจำกควำม
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน รวมถึ งกำรสนับสนุ นขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นธุ รกิ จภำยใต้ร้ำน
เทอร์เทิล และ/หรื อ กำรให้เช่ำพื้นที่เชิงพำณิ ชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสของบริ ษทั ฯ และกำร
สร้ำงกำรเติบโตในอนำคตของบริ ษทั ฯ
กำรลงมติ

วำระนี้ ตอ้ งได้รับกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ ำกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ื อหุ้ นที่ มำประชุ ม และมี สิทธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน โดยไม่ นับ คะแนนเสี ย งในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเข้ าทาสั ญญาให้ สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
(License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กั บ บริ ษั ท วี จีไอ จากั ด
(มหาชน) และการก่ อสร้ างร้ านค้ าของบริษัทฯ และปรั บปรุ งร้ านค้ าให้ เช่ าที่มีอยู่เดิม รวมทั้ง
การปรั บทัศนียภาพและก่ อสร้ างใหม่ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมบนพื้นที่เชิ งพาณิชย์ บน
สถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสภายใต้ สัญญาดังกล่ าว ซึ่งเป็ นรายการได้ มาซึ่งสิ นทรัพย์ และรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

สื บเนื่ องจำกแผนในกำรดำเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ตำมที่ กล่ำวในวำระที่ 1 ข้ำงต้น บริ ษทั ฯ
มีควำมประสงค์เข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ สำหรับกำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่เชิ งพำณิ ชย์บนสถำนี
รถไฟฟ้ ำบี ทีเอส จำนวน 31 สถำนี (ซึ่ งรวมถึ งพื้นที่ บนสถำนี ร ถไฟฟ้ ำบี ทีเอสที่ GW และ
บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ ในกำรบริ หำรจัดกำรอยู่ในปั จจุบนั ) กับ VGI ซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับสัมปทำนใน
กำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอสดังกล่ำวจำก BTSC ทั้งนี้ เพื่อรับสิ ทธิ จำก
VGI ในกำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่เชิงพำณิ ชย์บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอส สำหรับประกอบธุ รกิจ
บริ หำรจัดกำรร้ำนเทอร์ เทิล และสำหรับบริ หำรจัดกำรพื้นที่เพื่อกำรให้เช่ำพื้นที่เชิงพำณิ ชย์แก่
ผูเ้ ช่ ำรำยอื่นในกำรประกอบกิ จกำรร้ ำนขำยสิ นค้ำหรื อบริ กำรประเภทต่ำง ๆ ทั้งนี้ สัญญำ
ดังกล่ำวมีระยะเวลำประมำณ 7 ปี 5 เดือน (สิ้ นสุ ดวันที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2572) และคู่สัญญำ
อำจต่อสัญญำได้ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ โดยคำดว่ำมูลค่ำรวมของธุรกรรมดังกล่ำว
จะมีมูลค่ำประมำณ 3,985.93 ล้ำนบำท โดยคำนวณรวมจำกมูลค่ำดังต่อไปนี้
(ก)

ค่ำตอบแทนตำมที่กำหนดภำยใต้สัญญำให้สิทธิ ฯ จำนวนประมำณ 2,665.93 ล้ำนบำท
(คำนวณตำมสู ตรกำรคำนวณค่ำตอบแทนและกำรชำระค่ำตอบแทนตำมที่ ตกลงใน
สั ญ ญำให้ สิท ธิ ฯ และน ำมำค ำนวณเป็ นมู ล ค่ ำตลอดอำยุสัญ ญำให้ สิท ธิ ฯ กล่ ำวคื อ
0.7516 x จำนวนผูโ้ ดยสำรที่ ใช้บริ กำรรถไฟฟ้ ำบี ทีเอส ณ สถำนี รถไฟฟ้ ำบี ทีเอสที่
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กำหนดภำยใต้สัญญำให้สิทธิฯ จำนวน 31 สถำนี (ซึ่งนับทั้งจำนวนผูโ้ ดยสำรขำเข้ำและ
ผูโ้ ดยสำรขำออก) เฉลี่ยต่อวันของปี 2562 ซึ่ งเป็ นปี ที่มีค่ำสู งสุ ด ซึ่ งเท่ำกับ 1,295,710* x
จำนวนวันต่อปี (ซึ่งเท่ำกับ 365 x ระยะเวลำของสัญญำให้สิทธิฯ ซึ่งเท่ำกับ 7 ปี 5 เดือน))
*หมำยเหตุ บริ ษทั ฯ พิจำรณำจำกจำนวนผูโ้ ดยสำรที่ใช้บริ กำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสเฉลี่ยต่อ
วันย้อนหลัง 7 ปี (คิดด้วยฐำนปี ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2564
(ข)

งบประมำณจ ำนวนไม่ เ กิ น 1,120 ล้ำนบำท สำหรั บ กำรลงทุ น ก่ อ สร้ ำ งร้ ำ นค้ำ ของ
บริ ษทั ฯ บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอสภำยใต้สัญญำให้สิทธิ ฯ จำนวนไม่เกิ น 28 สถำนี
(โดยไม่รวม 3 สถำนีที่บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ จำก VGI ในกำรบริ หำรจัดกำรในปั จจุบนั )
ดังมี รำยละเอียดตำมแผนกำรใช้เงิ นที่ บริ ษทั ฯ จะได้จำกกำรออกและเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน ในข้อ 4.2.1 (2) ของสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 (สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) และ

(ค)

งบประมำณจำนวนไม่เกิน 200 ล้ำนบำท สำหรับกำรปรับปรุ งร้ำนค้ำให้เช่ำที่มีอยู่เดิม
รวมทั้งกำรปรับทัศนียภำพและก่อสร้ำงใหม่เพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม ในพื้นที่เชิง
พำณิ ชย์บ นสถำนี ร ถไฟฟ้ ำบี ที เ อสภำยใต้สั ญ ญำให้ สิท ธิ ฯ จ ำนวน 31 สถำนี ดัง มี
รำยละเอียดตำมแผนกำรใช้เงินที่บริ ษทั ฯ จะได้จำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุน ในข้อ 4.2.1 (4) ของสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 (สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)

อนึ่ ง ธุ รกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
ตำมประกำศรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ ำยไป โดยธุ รกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ มีขนำด
รำยกำรสู งสุ ดเท่ำกับร้ อยละ 794.37 ซึ่ งคำนวณตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของสิ่ งตอบแทน (โดย
อ้ำงอิงจำกงบกำรเงินรวมล่ำสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำต
สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564) และเมื่อคำนวณรวมกับรำยกำรได้มำซึ่งสิ นทรัพย์รำยกำร
อื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผำ่ นมำก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อ
อนุ มัติกำรเข้ำทำธุ รกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ อันได้แก่ ธุ รกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW
ดังกล่ำวในวำระข้ำงต้น ที่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ในครำวเดียวกัน
ซึ่ งมีขนำดรำยกำรสู งสุ ดเท่ำกับร้อยละ 21.92 ซึ่ งคำนวณตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของสิ่ งตอบแทน
ทำให้รำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ รวมเป็ นเท่ำกับร้อยละ 816.29 ซึ่ งสู งกว่ำร้อยละ
50 จึงเข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรประเภทที่ 1 ตำมประกำศเรื่ องรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไป
นอกจำกนี้ ธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศ
รำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน ดังกล่ำวในวำระที่ 1 ข้ำงต้น โดยธุ รกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ
มีขนำดรำยกำรเท่ำกับร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ
(โดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงิ นรวมล่ำสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับ
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อนุญำต สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564) และเมื่อคำนวณรวมกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
รำยกำรอื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่ออนุ มตั ิกำรเข้ำทำธุ รกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ อันได้แก่ ธุ รกรรมกำรเข้ำซื้ อ
หุ้น GW จำก VGI และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV ดังกล่ำวในวำระที่ 1
ข้ำงต้น ที่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ในครำวเดียวกัน โดยธุรกรรมกำร
เข้ำซื้อหุ้น GW จำก VGI มีขนำดรำยกำรเท่ำกับร้อยละ 9.60 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
(NTA) และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV มีขนำดรำยกำรเท่ำกับร้อยละ
1,372.87 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนำดรำยกำร
ของธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิฯ เข้ำกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ในระยะเวลำ
6 เดือน จะทำให้รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ มีขนำดรำยกำรรวมเท่ำกับร้อยละ 2,545.64
ซึ่งเกินกว่ำร้อยละ 3 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ
ในกำรนี้ เนื่ อ งจำกรำยกำรได้ม ำซึ่ ง สิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ เข้ำ ข่ ำยเป็ นรำยกำรประเภทที่ 1
ตำมประกำศรำยกำรได้มำหรื อจ ำหน่ ำยไป และรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของบริ ษ ัท ฯ มี ข นำด
ธุรกรรมรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 3 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ฯ ตำมประกำศ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรำยละเอียดข้ำงต้น บริ ษทั ฯ จึงมีหน้ำที่ตอ้ งดำเนินกำรต่ำง ๆ ดังนี้
1)

เปิ ดเผยสำรสนเทศกำรเข้ำทำรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ และรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมประกำศเรื่ องรำยกำรได้มำหรื อ
จำหน่ำยไป และประกำศเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ งมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่ งที่
ส่ งมำด้วย 1 (สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)) และสิ่ งที่ส่งมำ
ด้วย 4 (สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) ตำมบัญชี 2 ของประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

2)

จัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ โดยจะต้องได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงใน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน และ

3)

แต่งตั้งที่ปรึ กษำทำงกำรเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับ รำยกำรได้มำ
ซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ และจัดส่ งควำมเห็ น
ดังกล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ
ได้แต่งตั้งที่ปรึ กษำทำงกำรเงินจำกบริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ซึ่ งเป็ นที่
ปรึ กษำทำงกำรเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชี รำยชื่ อที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ
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เป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงินอิสระของบริ ษทั ฯ เพื่อทำหน้ำที่ให้ควำมเห็นต่อผูถ้ ือหุ้นใน
เรื่ องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้กำหนดไว้ในประกำศเรื่ องรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำย
ไป และประกำศเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ ควำมเห็นของที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
อิสระมี รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 5 (รำยงำนควำมเห็นของที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกับรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน))
ในกำรนี้ บริ ษทั ฯ เล็งเห็นว่ำ ธุ รกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ มีประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ และ
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ดังเหตุผลที่กล่ำวมำแล้วในวำระที่ 1 ข้ำงต้น
อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำทำธุ รกรรมกำรเข้ำ ทำสัญญำให้สิทธิ ฯ จะเกิ ดขึ้นภำยหลังจำกได้รับกำร
อนุมตั ิจำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้ง 1/2565 และหลังจำกเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญำให้
สิ ทธิ ฯ ที่ตกลงระหว่ำงบริ ษทั ฯ และ VGI เป็ นผลสำเร็ จ หรื อ ได้รับกำรผ่อนผันจำกคู่สัญญำ
ฝ่ ำยที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่ POV ได้ดำเนิ นกำรจองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ ในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1.00 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท รวมมูลค่ำ 3,146,550,000 บำท และชำระ
ค่ำหุ้นดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั ฯ เสร็ จสมบูรณ์ ทั้งนี้ รำยละเอียดของธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้
สิ ทธิ ฯ รวมถึ งเงื่ อนไขบังคับก่ อนที่ สำคัญในสัญญำให้สิทธิ ฯ ปรำกฏตำมสิ่ งที่ ส่งมำด้วย 1
(สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชั่น อินเตอร์
เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) และ สิ่ งที่ส่งมำด้วย 4 (สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ ง
สิ นทรัพย์ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
(มหำชน) ตำมบัญชี 2 ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย) โดย
บริ ษทั ฯ คำดว่ำธุ รกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ จะเสร็ จสมบูรณ์ ภำยในเดื อนมิ ถุนำยน
พ.ศ. 2565
ด้วยเหตุผลดังที่กล่ำวข้ำงต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม ผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำ
ธุ ร กรรมกำรเข้ำท ำสั ญ ญำให้ สิทธิ ฯ โดยมี ร ำยละเอี ย ดตำมที่ ไ ด้เสนอมำทุ กประกำร และ
พิจำรณำมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ/หรื อ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน บุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ/หรื อ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงินมอบหมำย มีอำนำจในกำรพิจำรณำและกำหนดรำยละเอียด
อื่นใดที่จำเป็ นและเกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำธุ รกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียง (ก) เจรจำข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญำเกี่ยวกับธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้
สิ ทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญำให้สิทธิฯ (ข) กำหนดและ/หรื อแก้ไขรำยละเอียดใด ๆ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญำให้สิทธิ ฯ รวมถึงเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนำมในสัญญำและ
เอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ (ง) ลงนำมในเอกสำรคำขอ
อนุญำตต่ำง ๆ รวมทั้งเอกสำรและหลักฐำนอื่นใดที่จำเป็ นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมกำรเข้ำทำ
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สัญญำให้สิทธิ ฯ ซึ่ งรวมถึงกำรติดต่อและกำรยื่นคำขออนุญำต เอกสำรและหลักฐำนดังกล่ำว
ต่อหน่วยงำนรำชกำร และ/หรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินกำรอื่นใด
อันจำเป็ นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิฯ
ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วจึ งมี มติ อนุ มัติ และเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ้น
พิจำรณำอนุ มตั ิธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ รวมถึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ/หรื อประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน บุคคลที่คณะกรรมกำร
บริ ษทั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ/หรื อประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงินมอบหมำย มี
อ ำนำจในกำรด ำเนิ น กำรใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กรรมกำรเข้ำท ำสั ญ ญำให้ สิท ธิ ฯ โดยมี
รำยละเอียดตำมที่เสนอข้ำงต้น เนื่ องจำกเห็นว่ำ ธุ รกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ มีควำม
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ฯ ด้วย
เหตุผลดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำ กำรได้มำซึ่งสิ ทธิในกำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่เชิงพำณิ ชย์
จำก VGI ภำยใต้ธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ เป็ นกำรได้มำซึ่ งทรัพย์สินที่มีศกั ยภำพใน
กำรเติบโตและพัฒนำต่อไปในอนำคต เนื่องจำกพื้นที่เชิงพำณิ ชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสที่
จะได้รับสิ ทธิ จำก VGI ตั้งอยู่ในพื้นที่ ระบบขนส่ งสำธำรณะของคนไทยที่ มี แนวโน้ ม กำร
เติ บโตของจำนวนผูโ้ ดยสำรอย่ำงต่อเนื่ องในช่ วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ จึ งเป็ นที่ตอ้ งกำรของ
ผูป้ ระกอบกำร เนื่องจำกพื้นที่ดงั กล่ำวสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยในชีวิตประจำวัน และตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมกำรซื้ อขำยของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนสำมำรถนำเสนอสิ นค้ำตำมควำมต้องกำรของ
ผูบ้ ริ โภคได้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ คำดว่ำ จะได้รับผลตอบแทนที่มีควำมคุม้ ค่ำกับกำรลงทุน รวมถึง
ได้รับประโยชน์ดงั มีรำยละเอียดตำมที่เสนอข้ำงต้น
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำ กำรกำหนดค่ำตอบแทนตำมสัญญำให้สิทธิฯ บนสถำนีรถไฟฟ้ำ
บี ทีเอสกับ VGI เป็ นรำคำที่ เหมำะสม โดยพิจำรณำจำกควำมคุ้มค่ ำต่ อกำรลงทุน รวมถึ งกำร
สนับสนุ นขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนิ นธุ รกิ จร้ ำนเทอร์ เทิ ล และ/หรื อ กำรให้เช่ ำพื้นที่ เชิ ง
พำณิ ชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสของบริ ษทั ฯ และกำรสร้ำงกำรเติบโตในอนำคตของบริ ษทั ฯ

กำรลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ำกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ื อ หุ้ น ที่ ม ำประชุ ม และมี สิท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่ นับ คะแนนเสี ย งในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่ เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่ าที่
ตราไว้ ห้ ุ น ละ 1.00 บาท ในรู ป แบบของการเสนอขายหุ้ น ต่ อ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement) ให้ แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จากัด บริ ษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด
และ Sliver Reward Holdings Limited โดยการออกและเสนอขายหุ้ น ให้ แ ก่ บริ ษัท พอยท์
ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จากัด เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
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ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ มี ควำมประสงค์จะระดมเงินลงทุนเพื่อใช้ในกำรขยำยธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
ดังกล่ำวในวำระที่ 1 และ 2 ข้ำงต้น บริ ษทั ฯ จึงมีควำมประสงค์ที่จะเข้ำทำธุ รกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้ น PP ซึ่ งเป็ นกำรออกและเสนอขำยหุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น จ ำนวนไม่ เ กิ น
984,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ในรู ปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อบุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ POV ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ
100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited
ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท รวมมูลค่ำ 3,247,200,000 บำท โดยบริ ษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์
ในกำรใช้เงินทุนดังกล่ำวเพื่อชำระค่ำหุ้น GW เป็ นเงินลงทุนในกำรขยำยธุรกิจร้ำนเทอร์ เทิลของ
บริ ษทั ฯ และธุ รกิจบริ หำรจัดกำรพื้นที่สำหรับให้เช่ำพื้นที่เชิ งพำณิ ชย์ บนสถำนี รถไฟฟ้ำบีที
เอส และกำรก่อสร้ำงร้ำนค้ำของบริ ษทั ฯ บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอสภำยใต้สัญญำให้ สิทธิ ฯ
จำนวนไม่เกิน 28 สถำนี (โดยไม่รวม 3 สถำนี ที่บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ จำก VGI ในกำรบริ หำร
จัดกำรในปั จจุบัน) และ ปรั บปรุ ง ร้ ำนค้ำให้เช่ ำที่ มีอยู่เดิ ม รวมทั้งกำรปรั บทัศนี ยภำพและ
ก่อสร้ำงใหม่เพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม ในพื้นที่เชิงพำณิ ชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสภำยใต้
สัญญำให้สิทธิฯ จำนวน 31 สถำนี รวมถึงเพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในกำรรองรับกำรขยำยกิจกำร
หรื อกำรลงทุ นเพิ่ มเติ มของบริ ษทั ฯ ในอนำคต และใช้เงิ นทุ นส่ วนที่ เหลื อ เพื่ อ เป็ นเงิ น ทุน
หมุนเวียนในกิ จกำรของกลุ่ มบริ ษทั ฯ ซึ่ งอำจนำมำใช้เพื่ อชำระค่ ำตอบแทนบำงส่ วนของ
ธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ ภำยใต้สัญญำให้สิทธิ ฯ ซึ่ งมีกำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
เป็ นรำยไตรมำส โดยมี ร ำยละเอีย ดปรำกฏตำมข้อ 4.2 ของสิ่ ง ที่ ส่ งมำด้วย 2 (สำรสนเทศ
เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)) นอกจำกนี้ กำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ยังจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
มีพนั ธมิตรเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในกำรผนึ กกำลังเสริ มสร้ำงให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
แข็งแกร่ งขึ้นอีกด้วย
อนึ่ ง ธุ รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ที่ผูถ้ ือหุ้นมีมติกำหนดรำคำเสนอขำยไว้อย่ำงชัดเจน และไม่ถือเป็ นกำร
เสนอขำยหุ้นออกใหม่ในรำคำต่ำตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่ อง กำรอนุญำตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ
เรื่ องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เนื่ องจำกรำคำเสนอขำยที่หุ้นละ 3.30 บำท เป็ นรำคำที่
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด โดยในกำรพิจำรณำรำคำตลำด บริ ษทั ฯ ได้ใช้รำคำซื้อขำย
ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนัก ของหุ้ น ของบริ ษ ัท ฯ ในตลำดหลัก ทรั พ ย์ฯ ย้อ นหลัง 10 วัน ท ำกำร
ติ ดต่อกันก่ อนวันที่ คณะกรรมกำรมี มติให้เสนอวำระต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเพื่อขออนุ มตั ิให้
บริ ษทั ฯ เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว คือระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่
1 มีนำคม พ.ศ. 2565 ซึ่ งจะเท่ำกับ 3.66 บำท (ข้อมูลจำก SETSMART) ดังนั้น ธุ รกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP ครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะต้องเปิ ดเผยสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรออก
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และเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมประกำศเรื่ องกำรอนุญำตเสนอขำยหุ้น
PP และได้รับมติอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่ต่ำกว่ำ สำมในสี่ ของจำนวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยง
ของผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน รวมทั้งจะต้องได้รับกำรอนุญำตจำก
สำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนกำรเสนอขำย
อย่ำงไรก็ตำม รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้น PP ดังกล่ำวต้องไม่เป็ นรำคำที่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด โดยกำหนดให้รำคำ
ตลำด หมำยถึง รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นบริ ษทั ฯ ที่มีกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลังไม่น้อยกว่ำ 7 วันทำกำร แต่ไม่เกิน 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีกำรเสนอ
ขำยหุ้นต่อผูล้ งทุน ในกรณี ที่รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ดังกล่ำว ผูล้ งทุนจะไม่สำมำรถนำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ ออกใหม่ดังกล่ำวออกขำยได้ภำยใน
กำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ หุ้ น ดัง กล่ ำ วเริ่ ม ท ำกำรซื้ อ ขำยในตลำดหลัก ทรั พย์ฯ
อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกวันที่หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวทำกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรั พ ย์ฯ
ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผูล้ งทุนสำมำรถทยอยขำยหุ้นที่ถูกสั่งห้ำมขำยได้ในจำนวน
ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ำมขำย ทั้งนี้ ตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธี กำรพิจำรณำคำขอให้รับหุ้นสำมัญหรื อหุ้น
บุริมสิ ทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
ในกำรนี้ เนื่องจำกหนึ่งในผูล้ งทุน อันได้แก่ POV จะเข้ำเป็ นผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ ซึ่ง
จะเข้ำข่ำยเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ และกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ให้แก่ POV ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จึงเข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ตำมประกำศเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ดังกล่ำวในวำระที่ 1 ข้ำงต้น ซึ่ งมีขนำดรำยกำรเท่ำกับ
ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ ตำมที่ปรำกฏในงบ
กำรเงินรวมล่ำสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ผำ่ นกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม พ.ศ. 2564 และเมื่อคำนวณรวมกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันรำยกำรอื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่
เกิ ดขึ้นในรอบ 6 เดื อนที่ผ่ำนมำก่ อนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ออนุ มัติกำรเข้ำทำ
ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV อันได้แก่ ธุรกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW จำก
VGI และธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ ดังกล่ำวข้ำงต้น ที่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ในครำวเดี ย วกัน โดยธุ ร กรรมกำรเข้ำ ซื้ อ หุ้น GW จำก VGI มี ข นำด
รำยกำรเท่ำกับร้อยละ 9.60 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) และธุรกรรมกำรเข้ำทำ
สัญญำให้สิทธิ ฯ มีขนำดรำยกำรเท่ำกับร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
(NTA) ของบริ ษทั ฯ จะทำให้ขนำดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ มีขนำดรำยกำรเท่ำกับ
ร้อยละ 2,545.64 ซึ่งเกินกว่ำร้อยละ 3 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ
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ในกำรนี้ เนื่องจำกรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ มีขนำดธุรกรรมรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 3
ของมู ล ค่ ำสิ น ทรั พ ย์ที่ มี ตัวตนสุ ท ธิ ข องบริ ษ ัท ฯ ตำมประกำศรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน ดัง มี
รำยละเอียดข้ำงต้น บริ ษทั ฯ จึงมีหน้ำที่ตอ้ งดำเนินกำรต่ำง ๆ ดังนี้
1)

เปิ ดเผยสำรสนเทศกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ
ตำมประกำศเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ งมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2
(สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันของ
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)) และสิ่ งที่ส่งมำด้วย
4 (สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่
อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล เอ็ ด ดู เ ทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ตำมบัญ ชี 2 ของประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

2)

จัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
โดยจะต้องได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อย
กว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐำนในกำร
นับคะแนน และ

3)

แต่ ง ตั้ง ที่ ป รึ ก ษำทำงกำรเงิ น อิ ส ระ (IFA) เพื่ อ แสดงควำมเห็ น เกี่ ย วกับ รำยกำรที่
เกี่ ย วโยงกัน ของบริ ษ ัทฯ และจัดส่ งควำมเห็ นดังกล่ ำวต่ อ ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำด
หลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึ กษำทำงกำรเงินจำก
บริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ซึ่ งเป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงิ นที่มีชื่ออยู่ในบัญชี
รำยชื่อที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ เป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงินอิสระของบริ ษทั ฯ
เพื่อทำหน้ำที่ให้ควำมเห็นต่อผูถ้ ือหุ้นในเรื่ องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้กำหนดไว้ใน
ประกำศเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ ควำมเห็นของที่ปรึ กษำทำงกำรเงินอิสระมี
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 5 (รำยงำนควำมเห็นของที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
อิสระเกี่ ยวกับรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรั พย์และรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน ของบริ ษ ทั เนชั่น
อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน))

อนึ่ ง เนื่ อ งจำก POV จะมี สัด ส่ วนกำรถื อหุ้ นในบริ ษทั ฯ คิ ด เป็ นไม่ เกิ นร้ อ ยละ 70.65 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภำยหลังจำกที่บริ ษทั ฯ ได้ทำกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP เสร็ จสิ้ น (ในกรณี ที่ไม่มีผูถ้ ือ
หุ้นของบริ ษทั ฯ รำยใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น
RO)2 ซึ่ งจะมีสิทธิ ออกเสี ยงเกินกว่ำร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นผล
2

ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO เต็มทั้ง
จำนวน POV จะถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภำยหลังจำกที่
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ให้ POV มี ห น้ ำ ที่ ต้ อ งท ำค ำเสนอซื้ อหลั ก ทรั พ ย์ ท้ ั ง หมดของบริ ษั ท ฯ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำ
ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ซึ่ ง
กำรทำคำเสนอซื้ อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภำยหลังจำกที่บริ ษทั ฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ POV รวมทั้งดำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่ วน
ของหุ้นสำมัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ POV แล้ว โดยบริ ษทั ฯ คำดว่ำ POV จะเริ่ มกำร
ทำคำเสนอซื้ อหลักทรั พย์ภำยในไตรมำสที่ 3 ของปี 2565 ทั้งนี้ ตำมประกำศ ทจ. 12/2554
กำหนดว่ำ รำคำเสนอซื้ อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่ำรำคำสู งสุ ดที่ผทู ้ ำคำเสนอซื้ อและบุคคล
ตำมมำตรำ 258 ของผูท้ ำคำเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำกำรร่ วมกันกับบุคคลข้ำงต้น ได้หุ้น
ของบริ ษทั ฯ มำในระหว่ำงระยะเวลำ 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้ อ กล่ำวคือ รำคำเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่ำรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ในครั้งนี้
อย่ำงไรก็ดี ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะเกิดขึ้นภำยหลังจำกได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้ง 1/2565 ภำยหลังจำกที่บริ ษทั ฯ ได้รับกำรอนุ ญำตจำกสำนักงำน
ก.ล.ต. ในกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว และภำยหลังจำกเงื่อนไขบังคับ
ก่อนในสัญญำจองซื้อหุ้นและข้อตกลงแต่ละฉบับที่บริ ษทั ฯ จะเข้ำทำกับผูล้ งทุนแต่ละรำย เป็ น
ผลสำเร็ จหรื อได้รับกำรผ่อนผันจำกคู่สัญญำฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงในกรณี ที่หำกกำรเข้ำซื้ อ
หุ้นสำมัญทั้งหมดใน GW ของบริ ษทั ฯ ไม่เป็ นผลสำเร็ จ บริ ษทั ฯ จะไม่ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ให้แก่ บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ซึ่งเป็ นผูข้ ำยหุ้นใน GW
แต่บริ ษทั ฯ จะยังคงออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ให้แก่ POV ภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนด
ในสัญญำจองซื้ อหุ้นที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยรำยละเอียดของกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญำจองซื้ อ
หุ้นและข้อตกลงแต่ละฉบับที่บริ ษทั ฯ จะเข้ำทำกับผูล้ งทุนแต่ละรำยปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย
2 (สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)) สิ่ งที่ส่งมำด้วย 3 (แบบรำยงำนกำร
เพิ่มทุน (F53-4)) และสิ่ งที่ส่งมำด้วย 4 (สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์ และรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) ตำมบัญชี 2
ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย) โดยบริ ษทั ฯ คำดว่ำธุ รกรรม
กำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะเสร็ จสมบูรณ์ภำยในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2565 โดยบริ ษทั ฯ
จะกำหนดวันจองซื้ อและชำระค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น
PP ที่แน่นอน ภำยหลังจำกที่ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้ง 1/2565 ได้อนุมตั ิกำรออกและเสนอ

บริ ษทั ฯ ได้ทำกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO เสร็จ
สมบูรณ์

17

ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ รวมถึงธุรกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้นสำมัญ GW และธุรกรรมกำร
เข้ำทำสัญญำให้สิทธิฯ
ด้วยเหตุผลดังที่กล่ำวข้ำงต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่ มทุนต่ อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึ ง กำรออกและ
เสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวให้แก่ POV ซึ่ งเป็ นรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ โดยมี
รำยละเอียดตำมที่ ได้เสนอมำทุกประกำร และพิจำรณำมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ ษทั
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ/หรื อ ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน บุคคลที่คณะกรรมกำร
บริ ษทั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ/หรื อ ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงินมอบหมำย มี
อำนำจในกำรพิจำรณำและกำหนดรำยละเอียดอื่นใดที่จำเป็ นและเกี่ยวข้องกับกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่ งรวมถึ งแต่ไม่จำกัด
เพียง (ก) กำรกำหนด หรื อแก้ไขเงื่อนไข และรำยละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงกำรจัดสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน กำรกำหนดวันเสนอขำย ระยะเวลำกำรจองซื้ อ และกำรชำระค่ำหุ้น (ข) เจรจำ
ตกลง เข้ำทำและลงนำมในสัญญำ และ/หรื อเอกสำรใด ๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวข้องกับ กำรออก
และเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่ำว รวมถึงกำร
แก้ไขสัญญำและเอกสำรดังกล่ำว (ค) ลงนำมในแบบคำขออนุ ญำต กำรขอผ่อนผันต่ำง ๆ
หนังสื อบอกกล่ำว ตลอดจนเอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่ำว ซึ่ งรวมถึงกำรติดต่อ และกำรยื่นคำขอ
อนุ ญำตหรื อขอผ่อนผัน กำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงเอกสำรอื่นใดต่อ
เจ้ำหน้ำที่หรื อตัวแทน ของหน่วยงำนใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรนำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ ดังกล่ำวเข้ำจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรั พย์ฯ และ (ง)
ดำเนินกำรใด ๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ดังกล่ำวตำมสมควร
ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วจึงมีมติอนุ มตั ิ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิ จ ำรณำอนุ มัติ ก ำรออกและเสนอขำยหุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ต่ อ บุ ค คลในวงจ ำกัด (Private
Placement) และกำรออกและเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวให้แก่ POV ซึ่ งเป็ นรำยกำรที่เกี่ ยว
โยงกันของบริ ษทั ฯ รวมถึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ/
หรื อประธำนเจ้ำหน้ำที่ สำยงำนกำรเงิ น บุคคลที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำร และ/หรื อประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงินมอบหมำย มีอำนำจในกำรดำเนินกำรใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอข้ำงต้น เนื่องจำกเห็นว่ำ ธุรกรรม
ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
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ควำมเหมำะสมของรำคำในเรื่ องกำรขำยหุ้ นสำมัญเพิ่ มทุ นให้ แก่ บุ คคลในวงจ ำกัด (Private
Placement)
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำ รำคำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยให้แก่ ผลู ้ งทุนภำยใต้ธุรกรรม
กำรออกและเสนอขำยหุ้น PP มีควำมเหมำะสมแล้ว เนื่องจำกเป็ นรำคำที่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90
ของรำคำตลำด ซึ่ งเท่ำกับ 3.66 บำท และสู งกว่ำมูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้นของบริ ษทั ฯ ซึ่ งตำมงบ
กำรเงินรวมล่ำสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เท่ำกับ 0.92 บำท
ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำย
รำคำเสนอขำยเป็ นรำคำที่ ได้จำกกำรเจรจำต่ อรองระหว่ ำงบริ ษ ัทฯ และผูล้ งทุ น เพื่ อรั กษำ
ผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ ำยโดยอ้ำงอิงจำกเกณฑ์กำรกำหนดรำคำในข้อ 3.5 ของสิ่ งที่ส่งมำด้วย
2 (สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่
อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)) โดยรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่
ผูล้ งทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ไม่เป็ นรำคำต่ ำตำมประกำศเรื่ องกำร
อนุญำตเสนอขำยหุ้น PP และเป็ นรำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด
เหตุผลและควำมจำเป็ นของกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement)
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำ บริ ษทั ฯ มีควำมจำเป็ นต้องออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
เนื่ อ งจำกในกำรขยำยธุ ร กิ จ ร้ ำนเทอร์ เทิ ล ของบริ ษทั ฯ จ ำเป็ นจะต้องใช้พ้ื นที่ ที่มี ศกั ยภำพ
สำมำรถเข้ำถึงและนำเสนอสิ นค้ำต่อผูบ้ ริ โภคได้เป็ นจำนวนมำก อีกทั้งบริ ษทั ฯ ต้องกำรควำม
มัน่ คง โอกำสในกำรเติบโต และเงินทุนในกำรขยำยธุ รกิจดังกล่ำว ในกำรนี้ กำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะทำให้บริ ษทั ฯ ได้มำซึ่ ง
พันธมิตรทำงธุรกิจที่มีควำมแข็งแกร่ ง โดยสำมำรถทำให้บริ ษทั ฯ ได้มำซึ่ งสิ ทธิ ในกำรบริ หำร
จัด กำรพื้ น ที่ เ ชิ ง พำณิ ช ย์บ นสถำนี ร ถไฟฟ้ ำ บี ที เ อสที่ VGI ได้รั บ สั ม ปทำนมำจำก BTSC
ครอบคลุมมำกที่สุดถึงจำนวน 31 สถำนี เพื่อใช้เป็ นพื้นที่ประกอบธุ รกิ จร้ ำนเทอร์ เทิลของ
บริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีสิทธิก่อนบุคคลภำยนอกรำยอื่นในกำรต่อระยะเวลำของสิ ทธิ
ดังกล่ำวและได้รับสิ ทธิ บริ หำรจัดกำรพื้นที่บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอสเพิ่มเติมจำก VGI หำก
VGI ได้รับสิ ทธิ จำก BTSC หรื อบริ ษทั ในเครื อ ในอนำคตอีกด้วย (โปรดดูรำยละเอียดเพิม่ เติม
ตำมสิ่ งที่ ส่งมำด้วย 1 สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรั พย์และรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันของ
บริ ษ ัท เนชั่น อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล เอ็ด ดู เ ทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และสิ่ ง ที่ ส่ ง มำด้ว ย 4
(สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ของบริ ษทั เนชั่น อินเตอร์
เนชั่นแนล เอ็ดดู เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ตำมบัญ ชี 2 ของประกำศคณะกรรมกำรตลำด
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หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย)) ซึ่ งทำให้กำรขยำยธุ รกิจร้ำนเทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ มีควำมมัน่ คง
และแน่นอน และมีโอกำสเติบโตในอนำคตรวมถึงสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงธุรกิจให้แก่บริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ต้องกำรแหล่งเงินทุนในกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ร้ำนเทอร์เทิลของบริ ษทั ฯ และกำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่เชิงพำณิ ชย์โดยกำรให้เช่ำพื้นที่บนสถำนี
รถไฟฟ้ำบีทีเอส ดังมีรำยละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 (สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเท
นเมนท์ จำกัด (มหำชน)) ดังนั้น กำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภำยใต้ธุรกรรมกำร
ออกและเสนอขำยหุ้น PP จะทำให้บริ ษทั ฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อกำรรองรับโครงกำรดังกล่ำว
และทำให้กำรขยำยธุ รกิ จ ร้ ำนเทอร์ เทิ ล ของบริ ษทั ฯ และให้เช่ ำพื้นที่ เชิ งพำณิ ชย์บนสถำนี
รถไฟฟ้ ำบี ทีเอสเป็ นไปอย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ และหำกบริ ษทั ฯ ใช้เงินกูท้ ้ งั จำนวนในกำรลงทุน
ดังกล่ำวจะกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ เนื่องจำกจะมีภำระดอกเบี้ยจ่ำยเพิ่มขึ้น
ควำมสมเหตุ สมผลของกำรออกและเสนอขำยหุ้ นสำมัญ เพิ่ ม ทุ นให้ แ ก่ บุค คลในวงจำกัด
(Private Placement)
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำ กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีควำมเหมำะสม เนื่ องจำกเป็ น
กำรช่วยเพิ่มสภำพคล่องของบริ ษทั ฯ และลดภำระของบริ ษทั ฯ ในกำรจัดหำกระแสเงินสดเพื่อ
ใช้ในกำรลงทุนก่อสร้ำง และ/หรื อ ปรับปรุ งพื้นที่เชิ งพำณิ ชย์บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอส และ
เป็ นแหล่งเงินทุน สำหรับสต็อกสิ นค้ำของร้ำนเทอร์ เทิล รวมถึง ใช้ในกำรซื้ อหุ้นทั้งหมดของ
GW และกำรลงทุนอื่น ๆ ดังมีรำยละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 (สำรสนเทศเกี่ยวกับ
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)) ซึ่งถ้ำหำกบริ ษทั ฯ ใช้เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินสำหรับกำร
ลงทุนและชำระค่ำหุ้น GW จะส่ งผลให้อตั รำส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest D/E
Ratio) ของบริ ษทั ฯ สู งขึ้นจำก 0.29 เท่ำ เป็ น 3.53 เท่ำ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ผลู ้ งทุนมำเป็ น
พันธมิตรทำงธุรกิจของบริ ษทั ฯ อีกด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้มี
ควำมมัน่ คงและแข็งแกร่ งต่อไปในอนำคต
ผลกระทบต่ อ บริ ษ ัท ฯ ในด้ำ นฐำนะทำงกำรเงิ น จำกกำรเพิ่ ม ทุ น และกำรด ำเนิ น กำรตำม
แผนกำรใช้เงิน
กำรเพิม่ ทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะส่งผลกระทบด้ำนกำรลดลงของส่ วน
แบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ำกับร้อยละ 61.90 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของ
บริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO (ซึ่งจะ
เสนอต่อผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิในวำระถัดไป) ครบตำมสิ ทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณี ที่
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเดิมรำยใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำย
หุ้น RO อย่ำงไรก็ดี หำกบริ ษทั ฯ สำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนทั้งในธุรกรรมกำร
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ออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะได้รับ
เงินทั้งสิ้ น 4,039,200,000 บำท ซึ่ งจะทำให้บริ ษทั ฯ มีควำมแข็งแกร่ งทำงกำรเงินมำกขึ้นในกำร
ลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ตำมข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 (สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุน้
สำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
จำกัด (มหำชน)
นอกจำกนี้ เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับเงินทุนจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในธุ รกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP บริ ษทั ฯ ก็จะสำมำรถลงทุนในธุ รกิจร้ ำนเทอร์ เทิ ล และธุ รกิจกำรบริ หำร
จัดกำรพื้นที่เชิงพำณิ ชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสได้ ส่ งผลให้สินทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจำก
กำรกำรบันทึกสิ ทธิ ภำยใต้สัญญำให้สิทธิ ฯ เป็ นสิ นทรัพย์ในรู ปแบบของสัญญำเช่ำตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญำเช่ำ อย่ำงไรก็ตำม หนี้สินของบริ ษทั ฯ ในกำรชำระ
ค่ ำเช่ ำดังกล่ ำวก็ จะเพิ่ มขึ้ นด้วยจำกกำรบันทึ กบัญชี ตำมมำตรฐำนบัญชี ดังกล่ ำว นอกจำกนี้
โครงสร้ำงรำยได้ของบริ ษทั ฯ ก็จะมีกำรเพิ่มเติมส่วนของรำยได้จำกธุรกิจร้ำนเทอร์เทิล และธุรกิจ
กำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่ เชิ งพำณิ ชย์บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบี ทีเอสเข้ำมำ โดยคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นใน
สัดส่ วนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยสิ่ งพิมพ์ ซึ่ งเป็ นธุรกิจหลักเดิม
ของบริ ษทั ฯ
ควำมสมเหตุสมผลเมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกที่เป็ นอิสระ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำ กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ซึ่ งเป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้นมำกกว่ำกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวกับบุคคลภำยนอก
ซึ่ งเป็ นบุคคลอิสระ เนื่ องจำกกำรที่ POV ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI จองซื้ อหุ้นเพิ่มทุนและ
เข้ำมำเป็ นพันธมิตรทำงธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ทำให้บริ ษทั ฯ ได้มำซึ่ งสิ ทธิ ใ นกำรบริ หำรจัดกำร
พื้ น ที่ บ นสถำนี ร ถไฟฟ้ ำ บี ที เ อสจำก VGI (ดัง มี ร ำยละเอี ย ดปรำกฏตำมสิ่ ง ที่ ส่ ง มำด้ว ย 1
(สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชั่น อินเตอร์
เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)) และสิ่ งที่ส่งมำด้วย 4 (สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ ง
สิ นทรั พย์ และรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกัน ของบริ ษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
จำกัด (มหำชน) ตำมบัญชี 2 ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย))
ทำให้กำรขยำยธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลของบริ ษทั ฯ และกำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่บนสถำนีรถไฟฟ้ำ
บีทีเอสของบริ ษทั ฯ มีควำมแน่นอนและมีโอกำสในกำรเติบโต ซึ่งเมื่อพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำร
ที่ POV ซึ่ ง เป็ นบริ ษทั ย่อ ยของ VGI เข้ำมำเป็ นผูถ้ ื อ หุ้นและพัน ธมิ ตรของบริ ษทั ฯ จะช่ วย
ส่ งเสริ มศักยภำพในกำรบริ หำรจัดกำรธุ ร กิ จกำรบริ หำรจัด กำรพื้นที่ เชิ ง พำณิ ช ย์บนสถำนี
รถไฟฟ้ำบีทีเอส และธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลของบริ ษทั ฯ ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
นอกจำกนี้ รำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ ผูล้ งทุน ไม่เป็ นรำคำต่ ำตำมประกำศเรื่ อ งกำร
อนุ ญ ำตเสนอขำยหุ้ น PP และเป็ นรำคำใกล้เ คี ย งกับ รำคำตลำด จึ ง เป็ นรำคำที่ มี ค วำม
สมเหตุสมผล และเป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
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ควำมเป็ นไปได้ของแผนกำรใช้เงินเพิ่มทุนรวมทั้งสถำนะและควำมคืบหน้ำของโครงกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำ กำรเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะทำให้
บริ ษทั ฯ มีเงินทุนเพียงพอในกำรรองรับโครงกำรต่ำง ๆ ดังมีรำยละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่ง
มำด้วย 2 (สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)) โดยโครงกำรดังกล่ำวจะทำ
ให้กำรขยำยธุรกิจร้ำนเทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ เป็ นไปโดยมีศกั ยภำพ อีกทั้งบริ ษทั ฯ จะมีเงินทุน
เพี ย งพอเพื่ อ รองรั บ กำรประกอบธุ ร กิ จ ร้ ำนเทอร์ เ ทิ ล รวมถึ ง กำรก่ อ สร้ ำ งปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่
บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอสภำยใต้สัญญำให้สิทธิ ฯ และสำมำรถต่อยอดธุ รกิจดังกล่ำวได้ตำม
โครงกำรที่วำงไว้ในข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 (สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
(มหำชน) นอกจำกนี้ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรม PP จะทำให้
บริ ษทั ฯ ได้มำซึ่ งพันธมิตรทำงธุ รกิจที่มีควำมแข็งแกร่ ง โดยสำมำรถทำให้บริ ษทั ฯ ได้มำซึ่ ง
สิ ทธิในกำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่เชิงพำณิ ชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสที่ VGI ได้รับสัมปทำนมำ
จำก BTSC ครอบคลุมมำกที่สุดถึงจำนวน 31 สถำนี เพื่อใช้เป็ นพื้นที่ประกอบธุรกิจร้ำนเทอร์
เทิลของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภำพและสำมำรถเข้ำถึงผูบ้ ริ โภคได้เป็ นจำนวนมำก และ
บริ ษทั ฯ ยังมีสิทธิ ก่อนบุคคลภำยนอกรำยอื่นในกำรต่อระยะเวลำของสิ ทธิ ดงั กล่ำวและได้รับ
สิ ทธิ บริ หำรจัดกำรพื้นที่บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสเพิ่มเติมจำก VGI หำก VGI ได้รับสิ ทธิ จำก
BTSC หรื อบริ ษทั ในเครื อ ในอนำคตอีกด้วย (โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 1
สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรั พย์และรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั เนชั่น อินเตอร์
เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)) ซึ่งทำให้ธุรกิจร้ำนเทอร์เทิล และธุรกิจกำรบริ หำร
จัดกำรพื้นที่เชิ งพำณิ ชย์บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอส รวมถึงโครงกำรของบริ ษทั ฯ ตำมข้อ 4.2
ของสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 (สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ ยว
โยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) มีควำมมัน่ คงและ
แน่ น อน และมี โ อกำสเติ บ โตในอนำคตรวมถึ ง สร้ ำ งมู ล ค่ ำ เพิ่ ม ทำงธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ฯ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำโครงกำรดังกล่ำวมีควำมเป็ นไปได้ เนื่องจำกบริ ษทั ฯ
มีประสบกำรณ์จำกกำรดำเนินธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลจำนวน 3 สถำนี และธุรกิจกำรบริ หำรจัดกำร
พื้นที่เชิ งพำณิ ชย์บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอสที่บริ ษทั ฯ ได้รับมำจำก VGI ก่อนหน้ำนี้ รวมถึ ง
บริ ษทั ฯ ยังมี ผูบ้ ริ หำรและคณะทำงำนทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ เข้ำมำใหม่ที่มีควำมสำมำรถและ
มีประสบกำรณ์ในธุรกิจค้ำปลีกซึ่งจะเป็ นแรงขับเคลื่อนกำรดำเนินดังกล่ำว
คำรับรองของคณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั ขอรับรองว่ำ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิหน้ำที่ด้วยควำมซื่ อสัตย์
สุ จริ ตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้
แล้ว รวมทั้ง ได้ต รวจสอบข้อ มู ล ของ POV บริ ษ ัท เวิ ร์ ค เอ็ ก ซ์ จ ำกัด และ Sliver Reward
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Holdings Limited อย่ำงระมัดระวัง และเห็นว่ำบุคคลดังกล่ำวจะสำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้แก่
บริ ษทั ฯ และมีศกั ยภำพในกำรลงทุน เนื่องจำกเห็นว่ำ
(1)

POV เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
โดย VGI เป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์ฯ และมี ฐ ำนะทำงกำรเงิ น
แข็งแกร่ ง โดยจำกข้อมูลงบกำรเงินรวมล่ำสุ ดของ VGI ประจำไตรมำส 3 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 VGI มีสินทรัพย์รวมจำนวน 27,951.15 ล้ำนบำท และ
รำยได้รวม จำนวน 3,171.98 ล้ำนบำท และจำกข้อมูลงบกำรเงินรวมล่ำสุ ดของ POV
สำหรั บรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มี นำคม 2564 POV มี สินทรั พย์รวมจำนวน
14.88 ล้ำนบำท และรำยได้รวมจำนวน 0.08 ล้ำนบำท
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ จะได้ VGI เข้ำมำเป็ นผูถ้ ือหุ้นทำงอ้อม ทำให้บริ ษทั ฯ มีพนั ธมิตร
เชิ ง กลยุท ธ์ (Strategic Partner) ในกำรผนึ กกำลัง เสริ ม สร้ ำงให้ ธุร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ
แข็งแกร่ งขึ้นด้วย

(2)

บริ ษ ัท เวิ ร์ ค เอ็กซ์ จ ำกัด จะใช้เ งิ น ส่ วนหนึ่ งที่ ไ ด้รั บจำกกำรขำยหุ้ น GW ภำยใต้
ธุ รกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้นสำมัญของ GW เพื่อชำระค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ภำยใต้ธุร กรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้ น PP นอกจำกนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้ต รวจสอบ
เอกสำรทำงกำรเงินของนำยกำนต์ สมบัติศิริ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั เวิร์ค
เอ็กซ์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่ วนร้อยละ 75.80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริ ษทั เวิร์ค
เอ็กซ์ จำกัด แล้ว จึงเห็นว่ำนำยกำนต์ สมบัติศิริ เป็ นผูม้ ีฐำนะทำงกำรเงินที่มนั่ คงและมี
เงินเพียงพอที่จะเป็ นแหล่งเงินทุนให้แก่บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด
นอกจำกนี้ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ บริ ษทั เวิร์ค
เอ็กซ์ จำกัด ยังส่งผลให้บริ ษทั ฯ ได้พนั ธมิตรทำงธุรกิจอย่ำงนำยกำณฑ์ สมบัติศิริ ผูถ้ ือ
หุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด ซึ่ งเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ ควำมเชี่ ยวชำญ รวมถึง
ประสบกำรณ์ในธุรกิจของ GW โดยนำยกำณฑ์ สมบัติศิริ จะยังคงมีส่วนร่ วมในกำร
บริ หำรธุรกิจของ GW ต่อไป เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของ GW มีควำมต่อเนื่อง

(3)

Sliver Reward Holdings Limited จะใช้ เ งิ น ที่ ไ ด้ รั บ จำกกำรขำยหุ้ น GW ภำยใต้
ธุ รกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้นสำมัญของ GW เพื่อชำระค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ภำยใต้ธุร กรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้ น PP โดยเงิ น ที่ Sliver Reward Holdings
Limited จะได้รับจำกกำรขำยหุ้น GW นั้น เพียงพอและมำกกว่ำจำนวนเงินที่ Sliver
Reward Holdings Limited จะต้องใช้ชำระค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภำยใต้
ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP

23

กำรลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ำกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่
มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน

หมำยเหตุ

ในกรณี ที่ กรรมกำรบริ ษ ัท ไม่ ป ฏิ บัติ ห น้ำที่ ด้วยควำมซื่ อ สั ต ย์สุจ ริ ต และระมัด ระวัง รั ก ษำ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มทุน หำกกำรไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำว
ก่ อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยแก่ บริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ้นสำมำรถฟ้ องเรี ยกร้ องค่ำเสี ยหำยจำกกรรมกำร
บริ ษทั ได้ ตำมมำตรำ 85 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) และหำกกำรไม่ปฏิบตั ิ หน้ำที่ น้ นั เป็ นเหตุให้กรรมกำรบริ ษทั หรื อบุคคลที่มี
ควำมเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิ ฟ้องร้องส่ งคืนประโยชน์
จำกกรรมกำรนั้นแทนบริ ษทั ฯ ได้ตำมมำตรำ 89/18 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่ เกิน 240,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ ุนละ 1.00 บาท ให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ มี ควำมประสงค์จะระดมเงินลงทุนเพื่อใช้ในกำรขยำยธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
ดังกล่ำวในวำระที่ 1 และ 2 ข้ำงต้น บริ ษทั ฯ จึงมีควำมประสงค์ที่จะเข้ำทำธุ รกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้ น RO ซึ่ งเป็ นกำรออกและเสนอขำยหุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น จ ำนวนไม่ เ กิ น
240,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น
(Rights Offering) ในอัตรำกำรจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้น
ให้ ปั ด ทิ้ ง ในรำคำเสนอขำยหุ้ น ละ 3.30 บำท รวมมู ล ค่ ำ 792,000,000 บำท โดยบริ ษ ัท ฯ
มี วตั ถุประสงค์ในกำรใช้เ งิ นทุนดัง กล่ ำวในกำรลงทุนในธุ ร กิ จค้ำปลี ก และ/หรื อ ธุ รกิ จที่
สนับสนุ นธุ รกิจ ค้ำปลีก นอกเหนื อจำกธุ รกิจร้ำนเทอร์ เทิล โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่ำง
ศึกษำควำมเป็ นไปได้ก่อนที่จะตัดสิ นใจลงทุนดังกล่ำว หรื ออำจนำไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจกำรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งอำจนำมำใช้เพื่อชำระค่ำตอบแทนบำงส่วนของธุรกรรมกำรเข้ำ
ทำสัญญำให้สิทธิ ฯ ภำยใต้สัญญำให้สิทธิ ฯ ซึ่ งมีกำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็ นรำยไตรมำส
และเพื่อลงทุนสำหรับโครงกำรในอนำคต โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมำ
ด้วย 2 (สำรสนเทศเกี่ ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันของ
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน))
ทั้งนี้ รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น
(Rights Offering) ในรำคำหุ้นละ 3.30 บำท เป็ นรำคำที่ไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำด
โดยในกำรพิจำรณำรำคำตลำด บริ ษทั ฯ ได้ใช้รำคำซื้ อขำยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นของ
บริ ษทั ฯ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 10 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมกำรมีมติ
ให้ เ สนอวำระต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้ น เพื่ อ ขออนุ มัติ ใ ห้ บ ริ ษ ัท ฯ เสนอขำยหุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น
ดังกล่ำว คือระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2565 ซึ่ งจะเท่ำกับ
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3.66 บำท (ข้อมูลจำก SETSMART) และรำคำเสนอขำยดังกล่ำวเป็ นรำคำเดียวกับกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในธุ รกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP ดังกล่ำวในวำระที่ 3 ข้ำงต้น
อนึ่ ง ในกรณี ที่มีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น
ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ในรอบแรกแล้ว บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนส่ วนที่เหลือให้แก่ผถู ้ ือหุ้นซึ่ งแสดงควำมจำนงขอจองซื้ อเกินสัดส่ วน โดยบริ ษทั ฯ จะ
จัดสรรให้ตำมสั ดส่ วนกำรถื อหุ้นจนกว่ ำจะหมด หรื อไม่สำมำรถจัดสรรได้เนื่ องจำกเป็ น
เศษหุ้น หรื อจนกว่ำไม่มีผถู ้ ือหุ้นรำยใดประสงค์ที่จะจองซื้ อหุ้นดังกล่ำวอีกต่อไป และในกรณี
ที่มีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ้นตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น บริ ษทั ฯ จะ
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุ มตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อตัดหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนที่เหลือจำกกำรเสนอขำยดังกล่ำวต่อไป
ในกำรนี้ บริ ษทั ฯ ได้กำหนดวันกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ื อหุ้นที่มีสิทธิ จองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
สัดส่ วนกำรถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 และวันจองซื้ อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมในระหว่ำงวันที่ 24 และวันที่ 27 – 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ สิ ทธิดงั กล่ำวต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ก่อน
นอกจำกนี้ ในกรณี ที่ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็ จสมบูรณ์ตำมที่
กำหนดในสัญญำจองซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้อง ดังมีรำยละเอียดในวำระที่ 3 ข้ำงต้น บริ ษทั ฯ จะยกเลิก
กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ทั้งนี้
ผูล้ งทุนในธุ รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะไม่มีสิทธิ จองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ ที่ออกภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ในครั้งนี้ โดยรำยละเอียดของ
ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 (สำรสนเทศเกี่ยวกับกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ด
ดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)) และสิ่ งที่ส่งมำด้วย 3 (แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4)) โดย
บริ ษทั ฯ คำดว่ำกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) จะเสร็ จสิ้นภำยในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2565
ด้วยเหตุผลดังที่กล่ำวข้ำงต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO โดยมีรำยละเอียดตำมที่
ได้เ สนอมำทุ กประกำร และพิ จ ำรณำมอบหมำยให้ ป ระธำนเจ้ำหน้ำที่ บ ริ ห ำร และ/หรื อ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ สำยงำนกำรเงิ น บุคคลที่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร และ/หรื อประธำน
เจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงินมอบหมำย มีอำนำจในกำรพิจำรณำและกำหนดรำยละเอียดอื่นใดที่
จำเป็ นและเกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิม
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) (ก) กำรจะไม่เสนอ
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ขำยหรื อไม่จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุ ร กรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ในกรณี ที่
ธุ รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็ จสมบูรณ์ตำมที่กำหนดในสัญญำ
จองซื้ อ หุ้ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และ (ข) กำรก ำหนด หรื อ แก้ไ ขเงื่ อ นไข และรำยละเอี ย ดใด ๆ
ที่ เกี่ ยวข้องกับ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มตำม
สัดส่ วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่ งรวมถึงกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน กำรกำหนดวัน
เสนอขำย ระยะเวลำกำรจองซื้ อ และกำรชำระค่ำหุ้น (2) เจรจำ ตกลง เข้ำทำและลงนำมใน
เอกสำรใด ๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวข้องกับ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่ำว รวมถึงกำรแก้ไขเอกสำร
ดังกล่ำว (3) ลงนำมในแบบคำขออนุญำต กำรขอผ่อนผันต่ำง ๆ หนังสื อ บอกกล่ำว ตลอดจน
เอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
เดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่ำว ซึ่ งรวมถึงกำรติดต่อ และกำรยื่นคำขอ
อนุ ญำตหรื อขอผ่อนผัน กำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงเอกสำรอื่นใดต่อ
เจ้ำหน้ำที่หรื อตัวแทน ของหน่วยงำนใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรนำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษ ัท ฯ ดัง กล่ ำ วเข้ำ จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์ฯ และ
(4) ดำเนิ นกำรใด ๆ ที่ จำเป็ นและเกี่ยวข้องกับ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่ำวตำมสมควร
ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วจึงมีมติอนุ มตั ิ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจำรณำอนุ มตั ิ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมตำม
สัดส่ วนกำรถื อหุ้น (Rights Offering) รวมถึ งมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ/หรื อประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน บุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษทั
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ/หรื อประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงินมอบหมำย มีอำนำจใน
กำรดำเนิ นกำรใด ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกรรมดังกล่ำว โดยมี รำยละเอียดตำมที่ เสนอข้ำงต้น
เนื่ องจำกเห็นว่ำ ธุ รกรรมดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
ควำมเหมำะสมของรำคำในเรื่ องกำรขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท เห็ น ว่ ำ รำคำหุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ เ สนอขำยให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ้ น เดิ ม ภำยใต้
ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO มีควำมเหมำะสมแล้ว เนื่องจำกเป็ นรำคำเดียวกับรำคำ
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยให้แก่ผลู ้ งทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ดังมี
รำยละเอี ย ดในวำระที่ 3 ข้ำงต้น ซึ่ ง เป็ นกำรให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษ ัท ฯ โดยไม่
ก่อให้เกิดกำรได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบต่อผูถ้ ือหุ้นรำยใด
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ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำย
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำรำคำเสนอขำยเป็ นรำคำเป็ นรำคำเดียวกับรำคำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่
เสนอขำยให้แก่ผูล้ งทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ซึ่ งไม่เป็ นรำคำต่ำตำม
ประกำศเรื่ องกำรอนุญำตเสนอขำยหุ้น PP และเป็ นรำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด และรำคำเสนอ
ขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ไม่ก่อให้เกิด
กำรได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบต่อผูถ้ ือหุ้นรำยใด
เหตุผลและควำมจำเป็ นของกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำ บริ ษทั ฯ มีควำมจำเป็ นต้องออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ้น (Rights Offering) เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ
ต้องกำรแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในกำรลงทุนในธุรกิจค้ำปลีก และ/หรื อ ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้ำ
ปลีก นอกเหนื อจำกธุ รกิจร้ำนเทอร์ เทิล รวมถึงเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ซึ่งอำจนำมำใช้เพื่อชำระค่ำตอบแทนบำงส่วนของธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ
ภำยใต้สัญญำให้สิทธิ ฯ และเพื่อลงทุนสำหรับโครงกำรในอนำคต ดังมีรำยละเอียดในข้อ 4.2
ของสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 (สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ ยว
โยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)) ดังนั้น กำรออก
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO จะทำให้บริ ษทั ฯ
มีเงินทุนเพียงพอต่อกำรรองรับโครงกำรดังกล่ำว และทำให้กำรขยำยธุรกิจบริ หำรจัดกำรพื้นที่
เชิ งพำณิ ชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ ำบีทีเอสเป็ นไปอย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ และหำกบริ ษทั ฯ ใช้เงินกูท้ ้ งั
จำนวนในกำรลงทุนดังกล่ำวจะกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ เนื่ อ งจำกจะมี ภำระ
ดอกเบี้ยจ่ำยเพิ่มขึ้น
ควำมสมเหตุสมผลของกำรเพิ่มทุน
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำ ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผูถ้ ือหุ้น
เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีควำมเหมำะสม เนื่องจำกเป็ นกำรช่วย
เพิ่มสภำพคล่องของบริ ษทั ฯ และลดภำระของบริ ษทั ฯ ในกำรจัดหำกระแสเงินสดเพื่อ ลงทุน
ในธุรกิจค้ำปลีก และ/หรื อ ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้ำปลีก นอกเหนือจำกธุรกิจร้ำนเทอร์ เทิล
หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งอำจนำมำใช้เพื่อชำระค่ำตอบแทน
บำงส่วนของธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ ฯ ภำยใต้สัญญำให้สิทธิฯ และเพื่อลงทุนสำหรับ
โครงกำรในอนำคต ดังมีรำยละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 (สำรสนเทศเกี่ยวกับกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ด
ดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน))
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ผลกระทบต่ อ บริ ษ ัท ฯ ในด้ำ นฐำนะทำงกำรเงิ น จำกกำรเพิ่ ม ทุ น และกำรด ำเนิ น กำรตำม
แผนกำรใช้เงิน
กำรเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะส่งผลกระทบด้ำนกำรลดลงของส่ วน
แบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ำกับร้อยละ 61.90 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของ
บริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ครบ
ตำมสิ ทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณี ที่ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเดิมรำยใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ภำยใต้ธุร กรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้ น RO อย่ำงไรก็ดี หำกบริ ษ ัทฯ สำมำรถออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนทั้งในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและ
เสนอขำยหุ้น RO ในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะได้รับเงินทั้งสิ้ น 4,039,200,000 บำท ซึ่ งจะทำให้บริ ษทั ฯ
มีควำมแข็งแกร่ งทำงกำรเงินมำกขึ้นในกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ตำมข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมำ
ด้วย 2 (สำรสนเทศเกี่ ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันของ
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ควำมเป็ นไปได้ของแผนกำรใช้เงินเพิ่มทุนรวมทั้งสถำนะและควำมคืบหน้ำของโครงกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำ กำรเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO จะทำ
ให้ บ ริ ษทั ฯ มี เ งิ น ทุ นเพี ยงพอในกำรรองรั บ กำรลงทุ นในธุ ร กิ จค้ำปลี ก และ/หรื อ ธุ ร กิ จที่
สนับสนุนธุรกิจค้ำปลีก นอกเหนือจำกธุรกิจร้ำนเทอร์เทิลหรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งอำจนำมำใช้เพื่อชำระค่ำตอบแทนบำงส่ วนของธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำ
ให้สิทธิ ฯ ภำยใต้สัญญำให้สิทธิ ฯ และเพื่อลงทุนสำหรับโครงกำรในอนำคต ดังมีรำยละเอียด
ในข้อ 4.2 ของสิ่ ง ที่ ส่ง มำด้ว ย 2 (สำรสนเทศเกี่ ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน))
ซึ่ งทำให้ธุรกิจกำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่เชิงพำณิ ชย์บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอส รวมถึงโครงกำร
ของบริ ษทั ฯ ตำมข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 (สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนและรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดู เทนเมนท์ จำกัด
(มหำชน)) มีควำมมัน่ คงและแน่นอน และมีโอกำสเติบโตในอนำคตรวมถึงสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำง
ธุรกิจให้แก่บริ ษทั ฯ
กำรลงมติ

มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

หมำยเหตุ

ในกรณี ที่ กรรมกำรบริ ษ ัท ไม่ ป ฏิ บัติ ห น้ำที่ ด้วยควำมซื่ อ สั ต ย์สุจ ริ ต และระมัด ระวัง รั ก ษำ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มทุน หำกกำรไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำว
ก่ อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยแก่ บริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ้นสำมำรถฟ้ องเรี ยกร้ องค่ำเสี ยหำยจำกกรรมกำร
บริ ษทั ได้ ตำมมำตรำ 85 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) และหำกกำรไม่ปฏิบตั ิ หน้ำที่ น้ นั เป็ นเหตุให้กรรมกำรบริ ษทั หรื อบุคคลที่มี
28

ควำมเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิ ฟ้องร้องส่ งคืนประโยชน์
จำกกรรมกำรนั้นแทนบริ ษทั ฯ ได้ตำมมำตรำ 89/18 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 25,000,000 บาท จากทุ น จด
ทะเบียนเดิมจานวน 390,549,286 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 365,549,286 บาท โดยการ
ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ ายจานวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ ุนละ 1.00 บาท

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

สื บเนื่ องจำกธุ รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมวำระที่ 3 และ
ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมวำระที่ 4 ข้ำงต้น บริ ษทั ฯ จึง
ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
เนื่องจำกบริ ษทั ฯ ยังคงมีหุ้นสำมัญที่ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ำยจำนวน 25,000,000 หุ้น โดยเป็ นหุ้น
เหลื อจำกกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อ
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1.00 บำท ซึ่งภำยใต้บทบัญญัติมำตรำ 136 แห่งแห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่ำ บริ ษทั มหำชนจำกัดจะเพิ่มทุนจำกจำนวน
ที่ จ ดทะเบี ย นไว้แล้ว ได้โดยกำรออกหุ้นใหม่ เพิ่ ม ขึ้น และจะกระทำได้เ มื่ อหุ้ นทั้ง หมดได้
ออกจำหน่ำยและได้รับชำระเงินค่ำหุ้นครบถ้วนแล้ว หรื อในกรณี หุ้นยังจำหน่ำยไม่ครบ หุ้นที่
เหลื อต้องเป็ นหุ้นที่ ออกเพื่อรองรั บหุ้น กู้แปลงสภำพหรื อใบส ำคัญแสดงสิ ท ธิ ที่จะซื้ อ หุ้ น
เท่ำนั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจำรณำอนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนจำนวน 25,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
390,549,286 บำท เป็ นทุนจดทะเบี ยนจำนวน 365,549,286 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที่ ยงั
ไม่ได้ออกจำหน่ ำยและไม่ได้ออกไว้เพื่อรองรั บ กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบกำหนด
วัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ของบริ ษทั ฯ จำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท

ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วจึงมีมติอนุ มตั ิ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจำรณำอนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น

กำรลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ำกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมวำระที่ 5
ข้ำงต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุ มตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อควำมต่อไปนี้ แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษทั
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มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิ ชย์ มีอำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็ นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
จำนวน

365,549,286 บำท (สำมร้ อ ยหกสิ บ ห้ ำ ล้ ำ นห้ ำ แสนสี่
หมื่นเก้ำพันสองร้อยแปดสิ บหกบำท)

แบ่งออกเป็ น

365,549,286 หุ้น (สำมร้ อ ยหกสิ บ ห้ ำ ล้ ำ นห้ ำ แสนสี่
หมื่นเก้ำพันสองร้อยแปดสิ บหกหุ้น)

มูลค่ำหุ้นละ

1.00 บำท (หนึ่งบำท)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ

365,549,286 หุ้น (สำมร้ อ ยหกสิ บ ห้ ำ ล้ ำ นห้ ำ แสนสี่
หมื่นเก้ำพันสองร้อยแปดสิ บหกหุ้น)
-

หุ้น (

-

)”

ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วจึงมีมติอนุ มตั ิ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจำรณำอนุ มตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. ตำมรำยละเอียดที่
เสนอข้ำงต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ

กำรลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ำกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 1,224,000,000 บาท จากทุ น
จดทะเบียนเดิมจานวน 365,549,286 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,589,549,286 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ ุนละ 1.00 บาท

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมวำระที่ 3
และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมวำระที่ 4 ข้ำงต้น บริ ษทั ฯ
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,224,000,000
บำท จำกทุนจดทะเบียนจำนวน 365,549,286 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,589,549,286
บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท
เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว

ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วจึงมีมติอนุมตั ิ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น

กำรลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ำกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมวำระที่ 7
ข้ำงต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุ มตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อควำมต่อไปนี้ แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษทั
มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิ ชย์ มีอำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็ นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จำนวน
แบ่งออกเป็ น

1,589,549,286 บำท (หนึ่ งพันห้ำร้ อยแปดสิ บเก้ำล้ำน
ห้ ำ แสนสี่ ห มื่ น เก้ำ พัน สองร้ อ ย
แปดสิ บหกบำท)
1,589,549,286 หุน้ (หนึ่ งพันห้ำร้ อยแปดสิ บเก้ำล้ำน
ห้ ำ แสนสี่ ห มื่ น เก้ำ พัน สองร้ อ ย
แปดสิ บหกหุ้น)

มูลค่ำหุ้นละ

1.00 บำท (หนึ่งบำท)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสำมัญ

หุ้นบุริมสิ ทธิ

1,589,549,286 หุน้ (หนึ่ งพันห้ำร้ อยแปดสิ บเก้ำล้ำน
ห้ ำ แสนสี่ ห มื่ น เก้ำ พัน สองร้ อ ย
แปดสิ บหกหุ้น)
-

หุ้น (

-

)”

ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วจึงมีมติอนุมตั ิ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจำรณำอนุ มตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. ตำมรำยละเอียดที่
เสนอข้ำงต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ

กำรลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ำกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมวำระที่ 3
และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมวำระที่ 4 ข้ำงต้น จึงเห็น
ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ำรณำอนุ มัติ ก ำรจัด สรรหุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท ฯ จ ำนวน
1,224,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลต่ำง ๆ ตำมรำย
วำระดังต่อไปนี้
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วาระที่ 9.1

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 953,500,000 หุ้น มูลค่ าที่
ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จากัด
ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

ตำมที่ บ ริ ษ ัท ฯ มี ค วำมประสงค์จ ะออกและเสนอขำยหุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น จ ำนวนไม่ เ กิ น
984,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ในรู ปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อบุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ดังมีรำยละเอียดในวำระ
ที่ 3 ข้ำงต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน
ของบริ ษทั ฯ ดังกล่ำว จำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ให้แก่ POV ซึ่ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยูใ่ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และเป็ นบุคคล
ที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกิ นร้ อยละ 70.653 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ
จำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ในธุรกรรม
กำรออกและเสนอขำยหุ้น PP (ในกรณี ที่ไม่มีผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ รำยใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO) ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท
รวมมูลค่ำ 3,146,550,000 บำท
ทั้งนี้ รำยละเอียดของกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในธุรกรรมกำร
ออกและเสนอขำยหุ้น PP ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 (สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
จำกัด (มหำชน)) และ สิ่ งที่ส่งมำด้วย 3 (แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4))

ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วจึงมีมติอนุมตั ิ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในรู ปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)ให้แก่ POV ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น

กำรลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 9.2

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ จานวน 15,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ห้ ุนละ 1.00 บาท ให้ แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด

3

คำนวณภำยใต้สมมติฐำนว่ำ ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ครบเต็มจำนวน
POV บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97 และร้อย
ละ 0.95 ตำมลำดับ รวมกันเป็ นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภำยหลังจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้น RO และ ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP เสร็จสิ้ น
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ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

ตำมที่ บ ริ ษ ัท ฯ มี ค วำมประสงค์จ ะออกและเสนอขำยหุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น จ ำนวนไม่ เ กิ น
984,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ในรู ปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อบุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ดังมีรำยละเอียดในวำระ
ที่ 3 ข้ำงต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ ดังกล่ำวจำนวน 15,350,000 หุ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ให้แก่บริ ษทั
เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละไม่เกิน 1.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุรกรรมกำรออกและ
เสนอขำยหุ้น PP (ในกรณี ที่ไม่มีผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ รำยใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ในธุ รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO) ในรำคำเสนอขำย 3.30 บำทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ำ
รวมทั้งสิ้น 50,655,000 บำท

ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วจึงมีมติอนุมตั ิ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในรู ปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)ให้แก่ บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด ตำมรำยละเอียดที่เสนอ
ข้ำงต้น

กำรลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 9.3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ จานวน 15,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ห้ ุนละ 1.00 บาท ให้ แก่ Sliver Reward Holdings Limited

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

ตำมที่ บ ริ ษ ัท ฯ มี ค วำมประสงค์จ ะออกและเสนอขำยหุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น จ ำนวนไม่ เ กิ น
984,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ในรู ปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อบุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ในธุ รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ดังมี รำยละเอียดใน
วำระที่ 3 ข้ำงต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุ มตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังกล่ำวจำนวน 15,150,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ให้แก่ Sliver
Reward Holdings Limited คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละไม่เกิน 1.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ ำย
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP (ในกรณี ที่ไม่มีผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ รำยใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO) ในรำคำเสนอขำย 3.30 บำทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ำ
รวมทั้งสิ้น 49,995,000 บำท

ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วจึงมีมติอนุมตั ิ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในรู ปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited ตำมรำยละเอียด
ที่เสนอข้ำงต้น
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กำรลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 9.4

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ จานวน 240,000,000 หุ้ น ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล

ตำมที่บริ ษทั ฯ มีควำมประสงค์จะออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของ
บริ ษทั ฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ดัง
มีรำยละเอียดในวำระที่ 4 ข้ำงต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุ มัติกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังกล่ำวให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตำมสัดส่ วนกำร
ถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ใน
อัตรำกำรจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในรำคำ
เสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท รวมมูลค่ำ 792,000,000 บำท

ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วจึงมีมติอนุมตั ิ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้น (Rights Offering) ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น

กำรลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

หมายเหตุ: ตำมมำตรำ 105 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำวำระกำรประชุมครบตำมระเบียบวำระที่กำหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมแล้ว
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ท้งั หมด สำมำรถขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ
นอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมได้
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ้นแสดงควำมคิดเห็น หรื อซักถำมในเรื่ องอื่น ๆ
เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ นอกเหนือจำกที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมในวำระที่ 10 นี้
กำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ในรู ปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic meeting) เพียงรู ปแบบเดียวเท่ำนั้น โดยบริ ษทั ฯ มิได้จดั เตรี ยมสถำนที่หรื อห้องประชุมสำหรับ
กำรประชุมแต่อย่ำงใด ในกำรนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดระบบให้ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้อง เพื่อขอรับชื่อผูใ้ ช้งำน
(Username) รหัสผ่ำน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) สำหรั บกำรลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุ มตั้งแต่วนั ที่ 28 เมษำยน
พ.ศ. 2565 เวลำ 8.30 น. โดยผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุมตั้งแต่เวลำ 12.00 น. ของวัน
ประชุมเป็ นต้นไป จนกว่ำจะปิ ดกำรประชุม
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เว็บลิ งก์ https://app.inventech.co.th/NINE051120R สำหรั บลงทะเบี ยน
ยื่นแบบคำร้องเพื่อขอรับชื่อผูใ้ ช้งำน รหัสผ่ำน และเว็บลิงก์ สำหรับ
กำรลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุมหรื อสแกน QR Code เพื่อเข้ำสู่ระบบ
ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้ำร่ วมประชุม ด้วยตนเอง โปรดศึกษำหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบตั ิในกำรมอบฉันทะ กำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 6 และขั้นตอนกำรใช้งำนระบบประชุมผ่ำน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 7 หำกมีขอ้ สงสัยหรื อประสบปัญหำทำงเทคนิคในกำรลงทะเบียน
และกำรเข้ำร่ วมประชุม สำมำรถติดต่อหมำยเลขโทรศัพท์ 02 931 9138 ในระหว่ำงวันที่ 28 เมษำยน – 10 พฤษภำคม พ.ศ.
2565 เวลำ 8.30 น. – 17.30 น. (เฉพำะวันทำกำรเท่ำนั้น)
หำกผูถ้ ือหุ้นไม่สะดวกเข้ำร่ วมประชุม วิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะ
ให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ เข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผูถ้ ือหุ้นสำมำรถศึกษำข้อมูลของ
กรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบฉันทะและนิยำมกรรมกำรอิสระ ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 8 และเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ก. แบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่ งสำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ พร้อมแนบหลักฐำนกำร
แสดงสิ ทธิ เข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในสิ่ งที่ส่งมำด้วย 6 ในกำรนี้ บริ ษทั ฯ ได้แนบหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ข. ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 9
ทั้งนี้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำร บริ ษทั ฯ ขอควำมร่ วมมือจำกผูถ้ ือหุ้น
ให้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนมำยังบริ ษทั ฯ ทำงไปรษณี ยต์ ำมที่อยู่ที่ระบุดำ้ นล่ำงนี้
ภำยในวันที่ 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2565
สำนักเลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภำวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหำนคร 10900
หำกผูถ้ ือหุ้นมีคำถำมเกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมที่ตอ้ งกำรให้บริ ษทั ฯ ชี้แจง ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถจัดส่ งคำถำม
พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ำมี) ที่สำมำรถติดต่อได้ มำยังบริ ษทั ฯ ทำงอีเมลที่ investor@nine.co.th
อนึ่ ง บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรประชุมตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 กำรจัดประชุมผูถ้ ือหุ้นตำมสิ่ งที่
ส่งมำด้วย 10
ขอแสดงควำมนับถือ
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
นำยรำเชน ลีรพันธุ์
ประธำนกรรมกำร
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่
2/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติอนุ มตั ิ (1) การเข้าซื้ อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั กรุ๊ ปเวิร์ค จากัด (“GW”)
จากผูถ้ ือหุ้นเดิมของ GW และ (2) การเข้าทาสัญญาให้สิทธิ บริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์ (License to Manage and Operate
Merchandising Space Agreement) เพื่อรับสิ ทธิ บริ หารจัดการพื้นที่สาหรับการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิ ชย์ และสาหรับประกอบ
ธุ รกิ จบริ หารจัดการร้ านค้า ของบริ ษทั ฯ บนสถานี รถไฟฟ้ าบี ทีเอส จานวน 31 สถานี กับ บริ ษทั วีจีไอ จากัด (มหาชน)
(“VGI”) (“สัญญาให้ สิทธิฯ”) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) บริ ษทั ฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW (ไม่เพียงแต่บางส่วน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั จากัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น
ภายใต้กฎหมายไทย ประกอบธุรกิจบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บางส่ วนบนสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอส และ
บริ หารพื้นที่ขายสิ นค้าบริ เวณท่าเทียบเรื อ (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 4 (1)) ที่มุ่งเน้นการใช้พ้นื ที่ดงั กล่าว
เพื่อนาเสนอแบรนด์ของร้านค้าต่อผูบ้ ริ โภค และเป็ นช่องทางการซื้ อขายสิ นค้าที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่สัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรื อ อันมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เป็ น
จานวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน GW จากผู ้
ถือหุ้นเดิมของ GW ทั้งหมดจานวน 3 ราย ได้แก่ (1) VGI (2) บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ (3) Sliver Reward
Holdings Limited (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มผู้ขาย”) ในราคาซื้ อขายจานวนไม่เกิน 110 ล้านบาท (“ธุรกรรมการเข้ า
ซื้อหุ้น GW”) และ
2) บริ ษทั ฯ จะเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ สาหรับการบริ หารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จานวน 31 สถานี
(ซึ่ งรวมถึงพื้นบนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสที่ GW ได้รับสิ ทธิ ขา้ งต้น และที่บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ ในการบริ หาร
จัดการอยู่ในปั จจุบนั ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3 (2)) กับ VGI ซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับ สัมปทานในการบริ หาร
จัดการพื้นที่ บนสถานี รถไฟฟ้ าบี ทีเอสดัง กล่ าวจากบริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
(“BTSC”) ทั้งนี้ เพื่อรับสิ ทธิจาก VGI ในการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สาหรับ
ประกอบธุ รกิจบริ หารจัดการร้านค้าของบริ ษทั ฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์ เทิล” ซึ่ งเป็ นร้านขายสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค รวมถึงอาหารและเครื่ องดื่มพร้อมรับประทาน และสาหรับบริ หารจัดการพื้นที่เพื่อการให้เช่าพื้นที่เชิง
พาณิ ชย์แก่ผเู ้ ช่ารายอื่นในการประกอบกิจการร้านขายสิ นค้าหรื อบริ การประเภทต่าง ๆ โดยสัญญาดังกล่าวมี
ระยะเวลาประมาณ 7 ปี 5 เดือน (สิ้นสุ ดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572) และคู่สัญญาอาจต่อสัญญาได้ตามเงื่อนไข
ที่ กาหนดไว้ในสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวมของธุ รกรรมดังกล่าวจะมี มูลค่าประมาณ 3,985.93 ล้านบาท
(“ธุรกรรมการเข้ าทาสัญญาให้ สิทธิฯ”) โดยคานวณรวมจากมูลค่าดังต่อไปนี้
(ก) ค่าตอบแทนตามที่กาหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ จานวนประมาณ 2,665.93 ล้านบาท (คานวณตาม
สู ตรการคานวณค่าตอบแทนและการชาระค่าตอบแทนตามที่ตกลงในสัญญาให้สิทธิ ฯ (รายละเอียดใน
ข้อ 3. (2)) และนามาคานวณเป็ นมูลค่าตลอดอายุสัญญาให้สิทธิฯ กล่าวคือ 0.7516 x จานวนผูโ้ ดยสารที่
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ใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่กาหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ จานวน 31 สถานี
(ซึ่ งนับทั้งจานวนผูโ้ ดยสารขาเข้าและผูโ้ ดยสารขาออก) เฉลี่ยต่อวันของปี 2562 ซึ่ งเป็ นปี ที่มีค่าสู งสุ ด
ซึ่งเท่ากับ 1,295,710* x จานวนวันต่อปี (ซึ่งเท่ากับ 365 x ระยะเวลาของสัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งเท่ากับ 7 ปี
5 เดือน))
*หมายเหตุ บริ ษทั ฯ พิจารณาจากจานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอสเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 7 ปี
(คิดด้วยฐานปี ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2564
(ข)

งบประมาณจานวนไม่เกิน 1,120 ล้านบาท สาหรับการลงทุนก่อสร้างร้ านค้าของบริ ษทั ฯ บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ จานวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีที่บริ ษทั ฯ ได้รับ
สิ ทธิจาก VGI ในการบริ หารจัดการในปัจจุบนั ) ดังมีรายละเอียดตามแผนการใช้เงินที่บริ ษทั ฯ จะได้จาก
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในข้อ 4.2.1 (2) ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) และ

(ค)

งบประมาณจานวนไม่เกิน 200 ล้านบาท สาหรับการปรับปรุ งร้านค้าให้เช่าที่มีอยูเ่ ดิม รวมทั้งการปรับ
ทัศนี ยภาพและก่ อสร้ างใหม่เพิ่มเติ มตามความเหมาะสม ในพื้นที่ เชิ งพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้ าบีที
เอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ จานวน 31 สถานี ดังมีรายละเอียดตามแผนการใช้เงินที่บริ ษทั ฯ จะได้จาก
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในข้อ 4.2.1 (4) ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)

(ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ รวมเรี ยกว่า “ธุรกรรมฯ”)
ทั้งนี้ ธุรกรรมฯ ข้างต้นเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนใน
การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ ายไป”) โดยธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW มีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้
สิ ทธิ ฯ มี ขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 794.37 ซึ่ งคานวณตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบ
การเงินรวมล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดย
ขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 816.29 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์รายการอื่นในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในครั้งนี้ ดังนั้น ขนาดรายการของธุรกรรมฯ จึงรวมเท่ากับร้อยละ
816.29 ซึ่งสู งกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป
ในการนี้ เนื่องจาก บริ ษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จากัด (“POV”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI ที่ VGI
ถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมด จะเข้าซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวน 953,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในรู ปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
(ซึ่ งได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในคราวเดียวกันนี้ และมี รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริ ษทั ฯ) คิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ
70.65 (ในกรณี ที่ไม่มีผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)1
ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ดังนั้น
ภายหลังการเข้าซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว VGI และ POV จะเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้ VGI เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จด
ทะเบี ยนในรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) และ
ธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.60 และธุรกรรมการเข้าทา
สัญญาให้สิทธิ ฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ (โดยอ้างอิง
จากงบการเงินรวมล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
โดยขนาดรายการของทั้งสองธุ รกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 1,172.77 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นในรอบ
ระยะเวลา 6 เดื อนที่ ผ่านมา อันได้แก่ ธุ รกรรมการออกหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ POV ซึ่ งได้รั บการอนุ มัติ จากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ในคราวเดี ยวกันนี้ (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) โดยมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของ
บริ ษทั ฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI และ ธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ ในครั้ง
นี้เข้ากับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2,545.64
ในการนี้ เนื่องจากธุรกรรมฯ เข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป และธุรกรรม
การเข้าซื้ อหุ้น GW จาก VGI และธุ รกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ มีขนาดธุ รกรรมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรายละเอียดข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ ง
ดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1

1)

เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทาธุ รกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ ายไป
และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

2)

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิการเข้าทาธุ รกรรมฯ ดังกล่าว โดยจะต้องได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมด

POV จะถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้
ท าการเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ในธุ ร กรรมการออกและเสนอขายหุ้ น ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน
984,000,000 หุ้น (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) จานวน 240,000,000 หุ้น(“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO”) ภายใต้สมมติฐานว่าผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ
ใช้สิทธิจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจานวน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
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ของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน และ
3)

แต่งตั้งที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ ยวกับ ธุ รกรรมฯ และจัดส่ งความเห็น
ดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษทั แคปปิ ตอล
แอ๊ดแวนเทจ จากัด เพื่อทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระสาหรับการเข้าทาธุรกรรมฯ ในครั้งนี้

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW ยังเข้าข่ายเป็ นการซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ฯ ตาม
มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิม่ เติม) ซึ่งกาหนดให้บริ ษทั ฯ มีหน้าที่
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ในการนี้ บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศของธุ รกรรมฯ ดังกล่าว ตามที่กาหนดไว้ในประกาศรายการได้ม าหรื อ
จาหน่ายไป และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ได้มีมติอนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมฯ บริ ษทั ฯ คาดว่าจะเข้าลงนามใน
สัญญาที่ เกี่ยวข้อง อันได้แก่ (1) สัญญาซื้ อขายหุ้น GW ระหว่างบริ ษทั ฯ (ในฐานะผูซ้ ้ื อ) และกลุ่มผูข้ าย (ในฐานะผูข้ าย)
(“สั ญญาซื้อขายหุ้น GW”) ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 และ (2) สัญญาให้สิทธิ ฯ ระหว่าง VGI (ในฐานะผูใ้ ห้สิทธิ ) และ
บริ ษทั ฯ (ในฐานะผูร้ ับ สิ ทธิ ) ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ ได้มีมติ
อนุมตั ิ บริ ษทั ฯ ได้เข้าทาความตกลงในเงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาให้สิทธิฯ เบื้องต้น (Key Term) กับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว
ทั้งนี้ ก่อนการเข้าลงนามในสัญญาให้สิทธิฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากสาระสาคัญที่กาหนดในเงื่อนไข
ที่ ส าคัญ ของสั ญ ญาให้ สิ ทธิ ฯ เบื้ อ งต้น (Key Term) บริ ษ ัท ฯ จะด าเนิ นการ ตามที่ กาหนดในประกาศและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุ้นต่อไป ในการนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทา
สัญญาให้สิทธิ ฯ จะเกิ ดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุ มตั ิ จากที่ประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุ้น ครั้ งที่ 1/2565 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะ
ประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้ อขายหุ้น GW (ดังมี
รายละเอียดปรากฏในข้อ 3. (1)) และสัญญาให้สิทธิ ฯ (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3. (2)) เป็ นผลสาเร็ จ หรื อได้รับการผ่อน
ผันจากคู่สัญญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ คาดว่าธุรกรรมฯ ดังกล่าวจะเสร็ จสมบูรณ์ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กบั บริษัทฯ
(1)

ธุรกรรมการเข้ าซื้อหุ้น GW
ผู้ซื้อ

:

บริ ษทั ฯ

ผู้ขาย

: 1. VGI
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2. บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด2 และ
3. Sliver Reward Holdings Limited 3
ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ :

คู่ สั ญ ญาข้า งต้น ไม่ เ คยมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ บริ ษ ัท ฯ อย่ า งไรก็ ต าม
เนื่ อ งจาก POV ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ยของ VGI ที่ VGI ถื อ หุ้ น อยู่ ใ น
สัดส่ วนร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมด จะเข้าซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ จานวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ใน
รู ปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
(Private Placement) (ซึ่ งได้รับการอนุ มัติจากที่ ประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษ ัทในคราวเดี ยวกันนี้ แ ละมี ร ายละเอี ย ดปรากฏตามสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ) คิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 70.654 ของจานวนหุ้นที่ออก
และจาหน่ ายแล้วทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังนั้น ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
VGI จะเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้ VGI เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ทาให้ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI เป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างไรก็ตาม ผูข้ ายรายอื่น อันได้แก่ บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ
Sliver Reward Holdings Limited จะไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ

(2)

ธุรกรรมการเข้ าทาสัญญาให้ สิทธิฯ
ผู้ให้ สิทธิ

:

VGI

ผู้รับสิทธิ

:

บริ ษทั ฯ

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ :

2

3

4

VGI เป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของบริ ษ ัท ฯ ตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกันดังมีรายละเอียดในข้อ (1) ข้างต้น

บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด เป็ นบริ ษทั จากัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผถู ้ ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาจานวน 3 คน ได้แก่ นาย
กาณฑ์ สมบัติศิริ นายภวินท์ สิงหละชาติ และนาย ธนกร จ๋ วงพานิช โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
Sliver Reward Holdings Limited เป็ นบริ ษทั จากัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีผถู ้ ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาจานวน 2 คน
ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ และนาย ธนกร จ๋ วงพานิช โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
POV จะถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้
ทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ของบริ ษทั ฯ
ภายใต้สมมติฐานว่าผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
เต็มทั้งจานวน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษทั ฯ)
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3.

ลักษณะทั่วไปของรายการ
(1)

ธุรกรรมการเข้ าซื้อหุ้น GW
บริ ษทั ฯ จะเข้าซื้ อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW (ไม่เพียงแต่บางส่ วน) เป็ นจานวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน GW จากผูถ้ ือหุ้นเดิมของ GW ในราคาซื้ อ
ขายจานวนไม่เกิน 110 ล้านบาท โดยในการเข้าทาธุ รกรรมดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ้น
GW โดยมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาดังนี้
สัญญาซื้อขายหุ้น GW
คู่สัญญา

: (1) บริ ษทั ฯ (ในฐานะผูซ้ ้ือ)
(2) VGI, บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings
Limited (ในฐานะผูข้ าย)

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญ

: (1) บริ ษ ัท ฯ ได้อ อกและเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
953,500,000 หุ้น ให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP และ POV ได้ทาการซื้ อและชาระราคาค่ า
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2) บริ ษทั ฯ ได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในการออก
และเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท ฯ จ านวน
15,350,000 หุ้น ให้แก่ บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และจานวน
15,150,000 หุ้ น ใ ห้ แ ก่ Sliver Reward Holdings Limited
ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
(3) บริ ษ ัทฯ ได้รั บการอนุ มัติ จากที่ ประชุ มผู ้ถื อหุ้ นให้ เข้าท า
ธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW ตลอดจนการเข้าทาสัญญาซื้ อขาย
หุ้น GW และปฏิบตั ิหน้าที่ของตนตามสัญญาซื้อขายหุ้น GW
(4) ไม่มีเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ ยนแปลงใด ๆ ที่ เป็ นผลกระทบ
ร้ายแรงต่อ GW และไม่มีเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ที่ ทาให้คาดหมายได้ว่าจะทาให้เกิ ดผลกระทบร้ ายแรงต่อ
GW ก่อนวันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW เสร็ จสมบูรณ์

เงื่อนไขการชาระเงิน

: (1) ในวัน ที่ เ ข้า ท าธุ ร กรรม เพื่ อ ให้ ก ารเข้า ซื้ อ หุ้ น GW เสร็ จ
สมบูรณ์ VGI จะดาเนินการโอนหุ้น GW ในส่ วนของ VGI
ทั้งหมด ให้แก่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ จะชาระค่าหุ้น GW ใน
ส่ วนของ VGI ทั้งจานวน ซึ่ งเท่ากับ 22,001,760 บาท ให้แก่
VGI
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(2) ในวัน ที่ เ ข้า ท าธุ ร กรรมเพื่ อ ให้ ก ารเข้า ซื้ อ หุ้ น GW เสร็ จ
สมบู ร ณ์ บริ ษัท เวิ ร์ ค เอ็ ก ซ์ จ ากั ด และ Sliver Reward
Holdings จะด าเนิ น การโอนหุ้ น GW ในส่ วนของ บริ ษทั
เวิ ร์ ค เอ็ ก ซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings ทั้ง หมด
ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ฯ และ บริ ษ ัท ฯ จะช าระเงิ นส่ วนแรกตามที่
กาหนดในสัญญาซื้ อขายหุ้น คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 98.30
ของค่าหุ้น GW ทั้งหมดในส่ วนของบริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด
และ Sliver Reward Holdings ซึ่งเท่ากับ 33,517,008.38 บาท
และ 52,981,231.62 บาท ตามลาดับ ให้แก่บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์
จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited
จากนั้น บริ ษทั ฯ จะชาระค่าหุ้น GW ส่วนที่เหลือ ให้แก่บริ ษทั
เวิ ร์ ค เอ็ ก ซ์ จ ากั ด และ Sliver Reward Holdings Limited
ภายหลังจากวันที่ธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW เสร็ จสมบูรณ์
โดยจะทยอยชาระเป็ นรายงวด ภายใน 10 วันทาการนับแต่
วันที่ครบกาหนด 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี นับแต่วนั ที่ธุรกรรมการ
เข้าซื้อหุ้น GW เสร็ จสมบูรณ์ โดยมีจานวนแต่ละงวดคิดเป็ น
งวดละประมาณร้อยละ 0.57 ของค่าหุ้น GW ทั้งหมดในส่ วน
ของบริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings
ซึ่งเท่ากับ 193,743.87 บาท และ 306,256.13 บาท ตามลาดับ
เงื่อนไขสาคัญอื่น ๆ

: (1) ในวัน ที่ เ ข้าท าธุ ร กรรม เพื่ อ ให้ ก ารเข้า ซื้ อ หุ้ น GW เสร็ จ
สมบูรณ์ บริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 15,350,000 หุ้น ให้แก่บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ
จ านวน 15,150,000 หุ้ น ใ ห้ แ ก่ Sliver Reward Holdings
Limited ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ
บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited
ได้ท าการซื้ อและช าระราคาค่ าหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นดัง กล่ า ว
ภายหลังจากที่ บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward
Holdings Limited ได้รับชาระค่าหุ้น GW ในธุ รกรรมการเข้า
ซื้อหุ้น GW ในวันเดียวกัน
(2) บริ ษัท เวิ ร์ ค เอ็ ก ซ์ จ ากั ด และ Sliver Reward Holdings
Limited จะดาเนิ นการให้ผูบ้ ริ หารที่สาคัญคือ นายกาณฑ์
สมบัติศิริ ทางานเป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการของ GW ให้แก่
GW โดยไม่ลาออก หรื อกระทาผิดสัญญาจ้างอันเป็ นเหตุให้
สิ้ นสุ ดสัญญาจ้างแรงงานกับ GW ตลอดระยะเวลานับแต่
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วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้จนถึงครบกาหนดระยะเวลา 2
ปี นับแต่วนั ที่วนั ที่ธุรกรรมเสร็ จสมบูรณ์
(3) บริ ษัท เวิ ร์ ค เอ็ ก ซ์ จ ากั ด และ Sliver Reward Holdings
Limited จะไม่ กระท าการใดๆ ที่ เ ป็ นการแข่ง ขัน กับ GW
ไม่ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้อม และไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรื อของบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับหนังสื อยินยอมเป็ น
หนังสื อจากผูซ้ ้ื อ นับแต่วนั ที่ ธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW
เสร็ จสมบูรณ์จนกระทัง่ สิ้ นสุ ดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่
นายกาณฑ์ สมบัติศิริ และนายภวินท์ สิ งหละชาติ สิ้ นสุ ด
จากการเป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการของ GW
(4) บริ ษัท เวิ ร์ ค เอ็ ก ซ์ จ ากั ด และ Sliver Reward Holdings
Limited จะดาเนิ นการให้นายกาณฑ์ สมบัติศิริ นายธนกร
จ๋ วงพานิช และนายภวินท์ สิ งหละชาติ (แล้วแต่กรณี ) จะไม่
กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการแข่งขันกับ GW ไม่ว่าจะโดยตรง
หรื อโดยอ้อม และไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อของ
บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับหนังสื อยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูซ้ ้ื อ
นั บ แต่ ว ัน ที่ ธุ ร กรรมการเข้า ซื้ อหุ้ น GW เสร็ จ สมบู ร ณ์
จนกระทั่ง สิ้ น สุ ด ระยะเวลา 3 ปี นับ จากวัน ที่ น ายกาณฑ์
สมบัติศิริ และนายภวินท์ สิ งหละชาติ (แล้วแต่กรณี ) สิ้นสุ ด
จากการเป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการของ GW
(5) ผู ้ข ายแต่ ล ะรายตกลงที่ จ ะชดใช้ ค่ า เสี ย หายแก่ บ ริ ษ ัท ฯ
ในความเสี ย หายใด ๆ อัน เป็ นผลมาจากการผิ ด สั ญ ญา
ฉบับ นี้ ของผูข้ ายรายนั้นหรื อ การผิด คารั บรองของผูข้ าย
หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง ข้อผูกพัน หรื อข้อกาหนด
ใด ๆ ของผูข้ ายรายนั้นที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ โดยบริ ษทั ฯ
จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายข้างต้น ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี สาหรั บ เรื่ องที่ ไ ม่เ กี่ ยวกับภาษี อากร และ
ภายใน 5 ปี สาหรับเรื่ องที่เกี่ยวกับภาษีอากร นับตั้งแต่วนั ที่
ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW เสร็ จสมบูรณ์
(6) ความรับผิดของผูข้ ายแต่ละรายต่อการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
ของบริ ษทั ฯ อันเกิ ดจากการที่คารั บรองของผูข้ ายไม่เป็ น
จริ ง ไม่ถูกต้อง หรื อทาให้เข้าใจผิดในสาระสาคัญ จากัดไม่
เกินราคาซื้ อขายหุ้นเฉพาะในส่ วนที่ผูข้ ายแต่ละรายได้รับ
ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับนี้
43

(2)

ธุรกรรมการเข้ าทาสัญญาให้ สิทธิฯ
บริ ษทั ฯ จะเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ เพื่อรั บสิ ทธิ จาก VGI ในการบริ หารจัดการพื้นที่ เชิ งพาณิ ชย์บนสถานี
รถไฟฟ้ าบี ทีเอส (1) สาหรั บประกอบธุ รกิ จบริ หารจัดการร้ านค้าของบริ ษทั ฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์ เทิล”
(“ร้ านเทอร์ เทิล”) ซึ่งเป็ นร้านขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค รวมถึงอาหารและเครื่ องดื่มพร้อมรับประทาน และ (2)
สาหรับบริ หารจัดการพื้นที่เพื่อการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิ ชย์แก่ผเู ้ ช่ารายอื่นในการประกอบกิจการร้านขายสิ นค้า
หรื อบริ การประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ พื้นที่ภายใต้สัญญาดังกล่าวตั้งอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจานวน 31 สถานี
ซึ่งรวมถึงพื้นที่บนสถานีดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(ก)

พื้นที่ ท้ งั หมดบนสถานี รถไฟฟ้ าบี ทีเอสจานวน 3 สถานี ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ที่บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ ในการ
บริ หารจัดการจาก VGI ในปั จจุบนั และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนิ นงานในอนาคตของ
บริ ษทั ฯ และการกาหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญา VGI และบริ ษทั ฯ จะดาเนินการยกเลิกการให้
และรับสิ ทธิ ในสถานีดงั กล่าว จากนั้น VGI จะให้สิทธิ ในสถานีดงั กล่าวแก่บริ ษทั ฯ ภายใต้สัญญาให้
สิ ทธิฯ เพียงฉบับเดียว (โปรดดูรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญาให้สิทธิฯ ในตารางด้านล่าง)

(ข)

พื้นที่บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจานวน 5 สถานี ซึ่งเป็ นพื้นที่ท้งั หมดที่ GW ได้รับสิ ทธิในการ
บริ หารจัดการจาก VGI ในปั จจุบนั โดย VGI จะดาเนินการโอนสิ ทธิ และหน้าที่ของตนภายใต้สัญญา
ให้สิทธิ ระหว่าง VGI และ GW มายังบริ ษทั ฯ เพื่อรวมพื้นที่ ดังกล่าวมาอยู่ภายใต้สัญญาให้ สิท ธิ ฯ
(โปรดดูรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญาให้สิทธิฯ ในตารางด้านล่าง)

อนึ่ง สัญญาให้สิทธิฯ มีระยะเวลาประมาณ 7 ปี 5 เดือน โดยจะสิ้นสุ ดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 และคู่สัญญา
อาจต่อสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวมของสัญญาให้สิทธิ ฯ จะมี มูลค่า
ประมาณ 2,665.93 ล้านบาท และเมื่อรวมค่าก่อสร้างร้านเทอร์เทิลของบริ ษทั ฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภาย
ใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ และค่าปรั บปรุ งร้านค้าให้เช่ าที่มีอยู่เดิ ม รวมทั้งการปรั บทัศนี ยภาพและก่อสร้ างใหม่
เพิ่มเติ มตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ คาดว่า
ธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,985.93 ล้านบาท5

5

มูลค่ารวมของธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ ดังกล่าว คานวณจาก
(1)

ค่าตอบแทนตามที่กาหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จานวนประมาณ 2,665.93 ล้านบาท (คานวณตามสู ตรการคานวณค่าตอบแทน
และการชาระค่าตอบแทนตามที่ตกลงในสัญญาให้สิทธิฯ และนามาคานวณเป็ นมูลค่าตลอดอายุสัญญาให้สิทธิฯ กล่าวคือ 0.7516
x จานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่กาหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จานวน 31 สถานี (ซึ่ง
นับทั้งจานวนผูโ้ ดยสารขาเข้าและผูโ้ ดยสารขาออก) เฉลี่ยต่อวันของปี 2562 ซึ่ งเป็ นเป็ นที่มีค่าสู งสุ ด ซึ่ ง เท่ากับ 1,295,710* x
จานวนวันต่อปี (ซึ่งเท่ากับ 365 x ระยะเวลาของสัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งเท่ากับ 7 ปี 5 เดือน))
*หมายเหตุ บริ ษทั ฯ พิจารณาจากจานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอสเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 7 ปี (คิดด้วยฐานปี ) ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2564
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ทั้งนี้ สัญญาให้สิทธิฯ จะมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่สาคัญดังนี้
สัญญาให้สิทธิฯ
คู่สัญญา

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

การให้ สิทธิ

: VGI ให้สิทธิแก่บริ ษทั ฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Right) และบริ ษทั ฯ
ยอมรับสิ ทธิดงั กล่าว ในการบริ หารและประกอบกิจการบนพื้นที่สถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสที่กาหนดภายใต้สัญญา สาหรับ (1) การบริ หารจัดการ
ร้านค้าของบริ ษทั ฯ และ (2) การให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิ ชย์แก่ผเู ้ ช่ารายอื่น
เพื่อประกอบกิ จการร้ านขายสิ นค้าหรื อบริ การประเภทต่ าง ๆ ทั้งนี้
ภายใต้ขอบเขต ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้สิทธิฯ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญ

: สัญญาจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ POV ภายใต้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุ น ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement) (ดัง มี ร ายละเอี ย ด
ปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ว ย 2 สารสนเทศเกี่ ย วกับ การเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและรายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) เสร็ จสมบูรณ์
และบริ ษทั ฯ ได้รับเงินค่าจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจาก POV
เรี ยบร้อยแล้ว (“วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ ”)

ระยะเวลาของสัญญา

: นับแต่วนั ที่สัญญามีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572

: จานวน 31 สถานี โดยที่
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่
กาหนดภายใต้ สัญญาให้ สิทธิฯ
(1) VGI และบริ ษทั ฯ ตกลงจะดาเนินการยกเลิกการให้สิทธิ บริ หาร
จัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจานวน 3 สถานี ที่บริ ษทั ฯ

(2)

งบประมาณจานวน ไม่เกิน 1,120 ล้านบาท สาหรับการลงทุนก่อสร้างร้านค้าของบริ ษทั ฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญา
ให้สิทธิ ฯ จานวนไม่เกิน 28 สถานี ดังมีรายละเอียดตามแผนการใช้เงิ นที่บริ ษทั ฯ จะได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ในข้อ 4.2.1 (2) ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ) และ

(3)

งบประมาณจานวนไม่เกิน 200 ล้านบาท สาหรับการปรับปรุ งร้านค้าให้เช่าที่มีอยูเ่ ดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่
เพิ่ม เติ ม ตามความเหมาะสม ในพื้ นที่ เ ชิ งพาณิ ช ย์บ นสถานี รถไฟฟ้ าบี ที เ อสภายใต้สั ญ ญาให้ สิ ท ธิ ฯ จานวน 31 สถานี ดังมี
รายละเอียดตามแผนการใช้เงินที่บริ ษทั ฯ จะได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในข้อ 4.2.1 (4) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
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ได้รับสิ ทธิ จาก VGI ในปั จจุบนั โดยคู่สัญญาตกลงจะนาสิ ทธิ ใน
พื้นที่ดงั กล่าวมารวมในสัญญาให้สิทธิฯ
(2) VGI ตกลงจะด าเนิ น การโอนสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องตนภายใต้
สั ญ ญาให้ สิ ท ธิ แ ละสั ญ ญาบริ การกับ ผู ้เ ช่ า พื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ชย์
ปัจจุบนั ทั้งหมด รวมถึงสัญญาให้สิทธิและสัญญาบริ การ ระหว่าง
VGI และ GW ในการบริ หารจัดการพื้นที่บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้ า
บี ทีเอสจ านวน 5 สถานี ที่ GW ได้รั บ สิ ทธิ ท้ งั หมดจาก VGI ณ
วัน ที่ สัญ ญามี ผ ลใช้บัง คับ รวมถึ ง โอนเงิ น ประกัน ค่ าเช่ า และ
ค่าบริ การล่วงหน้าที่ VGI ได้รับด้วย
ค่าตอบแทนและการชาระ
ค่าตอบแทน

: ค่าธรรมเนียมการให้สิทธิ ซ่ ึงกาหนดชาระเป็ นรายไตรมาส โดยคานวณ
ตามสู ตรดังนี้
“0.7516 x จ านวนผู ้โ ดยสารที่ ใ ช้บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า บี ที เ อส ณ สถานี
รถไฟฟ้ าบี ทีเอสที่ กาหนดภายใต้สัญญาในแต่ละไตรมาส ซึ่ งนับทั้ง
จานวนผูโ้ ดยสารขาเข้าและผูโ้ ดยสารขาออก”

สิทธิในการปฏิเสธก่อน
(Right of First Refusal)

: ในกรณี ที่ VGI ได้รับสิ ทธิจาก BTSC ในการ
(1) ขยายระยะเวลาสัญญาสัมปทานหลักจาก BTSC
(2) บริ หารจัดการด้านการตลาดสาหรับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วน
ต่อขยายบนสายสุ ขมุ วิทและสายสี ลมเพิ่มเติมนอกเหนือจากสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสที่กาหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และ/หรื อ
(3) ในการบริ ห ารจัด การด้า นการตลาดส าหรั บ สถานี ร ถไฟฟ้ า
บีทีเอสสายใหม่ (นอกเหนือจากสายสุ ขมุ วิทและสายสี ลม)
VGI ตกลงให้สิทธิ แก่บริ ษทั ฯ เป็ นรายแรก ก่อนบุคคลภายนอกรายอื่น
ในการยื่นข้อเสนอต่อ VGI เพื่อขยายระยะเวลาภายใต้สัญญาฉบับนี้
และ/หรื อ เข้าทาสัญญาให้สิทธิ ที่เกี่ ยวข้อง (แล้วแต่กรณี ) โดย VGI
จะตกลงขยายระยะเวลาและ/หรื อ เข้าท าสั ญ ญาใช้สิท ธิ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
(แล้วแต่กรณี ) ก็ต่อเมื่ อข้อเสนอทางการค้าที่ บริ ษทั ฯ เสนอต่อ VGI
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา และเป็ นข้อเสนอที่ดีที่สุดเมื่อ
เทียบกับข้อเสนอของบุคคลภายนอก
หมายเหตุ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ จากการใช้สิทธิ ปฏิเสธก่อน
ข้างต้น บริ ษทั ฯ จะดาเนินการขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/
หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (แล้วแต่กรณี ) ตามที่ ประกาศเรื่ อง
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และประกาศรายการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไป
กาหนด ก่อนการเข้าทารายการดังกล่าว
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เหตุในการสิ้นสุ ดของสัญญา : การสิ้นสุ ดสัญญาโดยอัตโนมัติ
ให้สัญญานี้มีผลสิ้นสุ ดโดยอัตโนมัติหากเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

เมื่อคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญากันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เมื่อระยะเวลาของสัญญาสิ้นสุ ดลงโดยไม่มีการต่ออายุสัญญา
เมื่อสัญญาสัมปทานหลักระหว่าง VGI และ BTSC สิ้นสุ ดลง
เมื่อวิศวกรอิสระได้ออกหนังสื อรับรองว่ามีความเสี ยหายเกิดขึ้น
ต่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่กาหนดภายใต้สัญญานี้ที่ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ภายในระยะเวลาอันสมควร

ข้ อกาหนดในการสิ้นสุ ดสัญญา
ในกรณี ที่
(ก) คู่สัญญามีการฝ่ าฝื น หรื อปฏิบตั ิผิด ไปจากข้อกาหนดในสัญญา
และไม่สามารถเยียวยาการฝ่ าฝื นหรื อผิดข้อกาหนดนั้นได้ภายใน
30 วัน นับแต่ได้รับการเรี ยกร้องให้เยียวยาการฝ่ าฝื นดังกล่าวจาก
คู่สัญญาอีกฝ่ าย หรื อการฝ่ าฝื นนั้นไม่สามารถเยียวยาได้ หรื อ
(ข) คู่สัญญาตกเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรื อถูก
ฟ้ อ งร้ อ งให้ เ ลิ ก กิ จ การ หรื อ ฟื้ นฟู กิ จ การ และการฟ้ อ งร้ อ ง
ดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอนไปภายใน 90 วัน
คู่สัญญาอีกฝ่ ายมี สิทธิ เลิ กสัญญาโดยส่ งคาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์
อักษรเพื่อแสดงเจตนาดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ ายที่ผิดสัญญา และให้
การเลิกสัญญามีผลทันที
4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้ มา
(1)

ธุรกรรมการเข้ าซื้อหุ้น GW
บริ ษทั ฯ จะรับโอนหุ้นสามัญของ GW จานวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ GW โดยรายละเอียดธุรกิจของ GW มีดงั ต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

: บริ ษทั กรุ๊ ปเวิร์ค จากัด

ประเภทธุรกิจ

: บริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บางส่ วนบนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส
จานวน 5 สถานี หลัก ได้แก่ สถานี ราชดาริ สถานี อารี ย ์ สถานี ราช
เทวี สถานีสนามเป้า และสถานีพระโขนง และสถานีเสริ ม ซึ่งได้แก่
สถานี ชิด ลม สถานี ศ าลาแดง สถานี ห มอชิ ต และสถานี อุดมสุ ข
รวมถึงบริ หารพื้นที่ขายสิ นค้าบริ เวณท่าเทียบเรื อจานวน 3 แห่งหลัก
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ได้แก่ ท่าเรื อประตูน้ า ท่าเรื อมหาวิทยาลัยรามค าแหง และท่าเรื อ
อโศก และพื้นที่บางส่วนบริ เวณท่าเทียบเรื อปลายถนนวังหลัง (พราน
นก) ที่มุ่งเน้นการใช้พ้ืนที่ดงั กล่าวเพื่อนาเสนอแบรนด์ของร้านค้าต่อ
ผูบ้ ริ โภค และเป็ นช่องทางการซื้อขายสิ นค้าที่เหมาะสมกับพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่ สัญจรผ่านสถานี รถไฟฟ้ าบี ทีเอสและท่าเรื อ อันมี
แนวโน้มเติบโตขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา
ทั้งนี้ ธุรกิจบริ หารพื้นที่ขายสิ นค้าบริ เวณท่าเทียบเรื อ 3 แห่งหลักของ
GW ข้างต้น อยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการ จึงยังไม่มีรายได้
ที่ต้งั สานักงานใหญ่

: เลขที่ 475 อาคารสิ ริภิญโญ ยูนิตที่ 1603/2 ชั้นที่ 16 ถนนศรี อยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั

: 18 สิ งหาคม 2559

ทุนจดทะเบียน

: 6,250,000 บาท

จานวนหุ้น

: 62,500 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

: หุ้นละ 100 บาท

มูลค่าหุ้นที่ชาระแล้วหุ้นละ

: 100 บาท

รายชื่อกรรมการ
ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 กรรมการของ GW มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ที่

รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

1.

นายกาณฑ์ สมบัติศิริ

กรรมการ

2.

นายภวินท์ สิ งหละชาติ

กรรมการ

3.

นายธนกร จ๋ วงพานิช

กรรมการ

4.

นายโชติชวาล ลีไตรรงค์

กรรมการ

5.

นายปริ ญญ์ พงษ์พานิช

กรรมการ

48

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
รายชื่ อ

ที่

ก่อนการเข้ าทาธุรกรรมการเข้ า ภายหลังการเข้ าทาธุรกรรมการ
ซื้อหุ้น GW (ณ วันที่
เข้ าซื้อหุ้น GW
1 มีนาคม พ.ศ. 2565)
จานวน (หุ้น) สัดส่ วนการถือ จานวน (หุ้น) สัดส่ วนการถือ
หุ้น (ร้ อยละ)
หุ้น (ร้ อยละ)

1.

VGI

12,501

20

-

-

2.

บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด6

19,374

31

-

-

3.

Sliver Reward Holdings Limited7

30,625
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-

-

4.

บริ ษทั ฯ และตัวแทนของบริ ษทั ฯ

-

-

62,500

100

62,500

100

62,500

100

รวม
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญของ GW

ข้อมูลทางการเงินที่ สาคัญของ GW ซึ่ งอ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

งบกาไรขาดทุน

6

7

รายได้รวม

21.84

20.59

22.84

ต้นทุนในการประกอบกิจการ

11.02

10.29

13.91

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ การ

2.63

5.09

4.11

กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี

8.20

5.21

4.82

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับปี

6.53

3.61

3.83

บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด เป็ นบริ ษทั จากัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผถู ้ ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาจานวน 3 คน ได้แก่ นาย
กาณฑ์ สมบัติศิริ นายภวินท์ สิงหละชาติ และนาย ธนกร จ๋ วงพานิช โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
Sliver Reward Holdings Limited เป็ นบริ ษทั จากัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีผถู ้ ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาจานวน 2 คน
ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ และนาย ธนกร จ๋ วงพานิช โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
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หน่วย: ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

งบแสดงฐานะทางการเงิน
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น

23.09

34.51

30.89

8.98

16.79

9.34

14.11

17.72

21.54

นิติบุคคลอื่นที่ GW ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
- ไม่มี (2)

ธุรกรรมการเข้ าทาสัญญาให้ สิทธิฯ
บริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Right) จาก VGI ในการบริ หารและประกอบกิจการบน
พื้นที่สถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส จานวน 31 สถานี เพื่อรับสิ ทธิ บริ หารจัดการพื้นที่สาหรับการให้เช่าพื้นที่เชิ ง
พาณิ ชย์ และสาหรับประกอบธุ รกิจบริ หารจัดการร้านค้าของตนเอง อันได้แก่ ร้านเทอร์ เทิล รวมถึงสิ ทธิ
อื่น ๆ ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ดังปรากฏรายละเอียดในข้อ 3. (2) ข้างต้น

5.

การคานวณขนาดของรายการ

5.1

การคานวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้ มาหรือจาหน่ ายไป
การคานวณขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป อ้างอิงจากข้อมูลในงบการเงิน
รวมล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย
มีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์ การคานวณขนาด
รายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA)

สู ตรการคานวณ

ขนาด
รายการ

NTA ของกิจการที่ทารายการ x สัดส่วนที่ได้มา / NTA ของบริ ษทั จดทะเบียน
(1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุน้ GW

7.73

(17.72 ล้านบาท x 100%) / 229.19 ล้านบาท
(2) ธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ
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เกณฑ์ การคานวณขนาด
รายการ

สู ตรการคานวณ

ขนาด
รายการ

ไม่สามารคานวณตามเกณฑ์น้ ีได้เนื่องจากเป็ นการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ
2. เกณฑ์กาไรสุ ทธิ

กาไรสุ ทธิของบริ ษทั ที่ซ้ือหรื อขาย x สัดส่วนที่ได้มา / กาไรสุ ทธิของบริ ษทั จดทะเบียน
(1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุน้ GW

8.37

(3.61 ล้านบาท x 100%) / 43.12 ล้านบาท
(2) ธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ
ไม่สามารคานวณตามเกณฑ์น้ ีได้เนื่องจากเป็ นการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิ่ งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน / สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียน
(1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุน้ GW(1)

21.92

110 ล้านบาท x 100% / 501.77 ล้านบาท
(2) ธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ

794.37

(3,985.93 ล้านบาท x 100%) / 501.77 ล้านบาท
4. เกณฑ์มูลค่าของ
หลักทรัพย์

จานวนหุ้นที่ออกเพื่อชาระค่าสิ นทรัพย์ / จานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
(1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุน้ GW
ไม่สามารถคานวณตามเกณฑ์น้ ีได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชาระค่าสิ นทรัพย์
(2) ธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ
ไม่สามารถคานวณตามเกณฑ์น้ ีได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชาระค่าสิ นทรัพย์

หมายเหตุ (1)

เนื่องจากบริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กบั กลุ่มผูข้ าย ทั้ง 3 ราย ดังนั้น เมื่อคานวณ
เพื่อเปรี ยบเทียบในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จะชาระราคาค่าหุ้น GW ที่ 110 ล้านบาท ด้วยหุ้นของบริ ษทั ฯ
จึงเทียบเท่ากับว่า บริ ษทั ฯ จะชาระราคาค่าหุ้น GW ด้วยหุ้นของบริ ษทั ฯ จานวน 30,054,645 หุ้น
ให้แก่กลุ่มผูข้ ายทั้ง 3 ราย ที่ราคาตลาด ซึ่ งเท่ากับ 3.66 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นมูลค่า 110 ล้านบาท
และเมื่อคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ของธุ รกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW
จะมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 8.22 (30,054,645 / 365,549,286 x 100%)

ในการนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW มีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้
สิ ทธิ ฯ มีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้ อยละ 794.37 ซึ่ งคานวณตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน โดยขนาด
รายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 816.29 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์รายการอื่นใน
รอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ ดังนั้น ขนาดรายการของธุรกรรมฯ เท่ากับร้อย
ละ 816.29 ซึ่งสู งกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป
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5.2

การคานวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เมื่ อพิจารณาขนาดรายการของธุ รกรรมการเข้า ซื้ อหุ้น GW จาก VGI และธุ รกรรมการเข้าทาสัญ ญาให้ สิท ธิ ฯ
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ที่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้วพบว่า ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการ
เท่ากับร้ อยละ 9.60 และธุ รกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ มี ขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 1,163.17 ของมูลค่า
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ โดยขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 1,172.77
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) (ซึ่ งได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในคราว
เดียวกันนี้และมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนและ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริ ษทั ฯ) โดยมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
(NTA) ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น เมื่ อรวมขนาดรายการของธุ รกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW จาก VGI และ ธุ รกรรมการเข้าทา
สัญญาให้สิทธิฯ ในครั้งนี้เข้ากับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ
2,545.64 ของมู ลค่ าสิ นทรั พย์ที่ มี ตัวตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษ ัทฯ ซึ่ งมี ขนาดธุ รกรรมเกิ นกว่ าร้ อยละ 3 ของมู ลค่ า
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

6.

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ ที่ใช้ กาหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
(ก)

มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนสาหรับธุ รกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW มีมูลค่ารวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 110 ล้านบาท และ
ธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ คาดว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 3,985.93 ล้านบาท

(ข)

เกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
1.

เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนสาหรับธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW นั้น เป็ นการ
เจรจาต่อรองและตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับกลุ่มผูข้ าย โดยในการกาหนดราคาซื้อขายหุ้น GW
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาโดยอ้างอิงจากมูลค่าที่เหมาะสมที่ประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ ของกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่ งคานวณได้มูลค่าระหว่าง 1,702.15 – 2,098.73 บาท ต่อหุ้น
คิดเป็ นมูลค่ารวมอยู่ที่ระหว่าง 106.38 ล้านบาท – 131.17 ล้านบาท ทั้งนี้ การประเมิ นมูลค่าดังกล่าว
คานวณโดยที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั

2.

เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนสาหรับสัญญาให้สิทธิฯ กับ VGI ภายใต้ธุรกรรม
การเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ นั้น เป็ นการเจรจาต่อรองและตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับ VGI โดย
อ้างอิงจากอัตราค่าเช่าพื้นที่บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสที่ VGI ได้รับจากการบริ หารจัดการพื้นที่เชิ ง
พาณิ ชย์และจานวนผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เข้าออกในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสในระยะเวลาที่ผ่านมา
ซึ่งสู ตรคานวณตามสัญญาให้สิทธิฯ ได้แก่ “0.7516 x จานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ
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สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่กาหนดภายใต้สัญญาในแต่ละไตรมาส ซึ่ งนับทั้งจานวนผูโ้ ดยสารขาเข้าและ
ผู ้โ ดยสารขาออก” โดยในการค านวณมู ล ค่ า รวมของสิ่ ง ตอบแทน บริ ษ ัท ฯ อ้า งอิ ง จากจ านวน
ผูโ้ ดยสารที่ ใช้บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอส ณ สถานี รถไฟฟ้ าบี ทีเอสที่ กาหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ
จานวน 31 สถานี (ซึ่งนับทั้งจานวนผูโ้ ดยสารขาเข้าและผูโ้ ดยสารขาออก) เฉลี่ยต่อวันของปี 2562 ซึ่ง
เป็ นปี ที่มีค่าสู งสุ ด ซึ่ งเท่ากับ 1,295,710* x จานวนวันต่อปี (ซึ่ งเท่ากับ 365 x ระยะเวลาของสัญญาให้
สิ ทธิฯ ซึ่งเท่ากับ 7 ปี 5 เดือน))
*หมายเหตุ บริ ษทั ฯ พิจารณาจากจานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอสเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 7 ปี
(คิดด้วยฐานปี ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2564
7.

เงื่อนไขการเข้ าทารายการ และวิธกี ารชาระค่าตอบแทน

ธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ จะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมตั ิจากที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริ ษทั ฯ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และภายหลังจากที่เงื่อนไข
บังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้ อขายหุ้น GW (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3. (1)) และสัญญาให้สิทธิฯ (ดังมีรายละเอียด
ปรากฏในข้อ 3. (2)) ข้างต้น เป็ นผลสาเร็ จ หรื อได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ คาดว่าธุรกรรม
ดังกล่าวจะเสร็ จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ จะท าการชาระค่ าตอบแทน (1) สาหรั บ ธุ ร กรรมการเข้า ซื้ อ หุ้ น GW เป็ นเงิ น สด จ านวน
110 ล้านบาท ทั้งจานวนให้แก่กลุ่มผูข้ าย ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการชาระเงินตามข้อ 3 (1) และ (2) สาหรับธุรกรรมการเข้าทา
สัญญาให้สิทธิ ฯ เป็ นเงินสด โดยคาดว่าจะมีจานวนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 3,985.93 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย (ก) ค่าตอบแทน
ตามที่กาหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ จานวนประมาณ 2,665.93 ล้านบาท ให้แก่ VGI โดยกาหนดชาระเป็ นรายไตรมาส
ตามที่คู่สัญญาตกลงในสัญญาให้สิทธิฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.(2) ข้างต้น (ข) ค่าลงทุนก่อสร้างร้านค้าของบริ ษทั ฯ
บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จานวนไม่เกิน 1,120 ล้านบาท (รายละเอียดตามข้อ 4.2.1 (2) ของสิ่ งที่ส่งมา
ด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) และ (ค) ค่าปรับปรุ งร้านค้า
ให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนี ยภาพและก่ อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์บนสถานี
รถไฟฟ้ าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ จานวนไม่เกิน 200 ล้านบาท (รายละเอียดตามข้อ 4.2.1 (4) ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
8.

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นว่า ธุรกรรมฯ มีประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1) บริ ษทั ฯ เห็นว่า ธุรกิจผลิตและจาหน่ายสิ่ งพิมพ์ซ่ ึงเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ของผูอ้ ่านอย่างมีนยั สาคัญ บริ ษทั ฯ จึงเห็นถึงความ
จาเป็ นที่บริ ษทั ฯ จะต้องขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ ไปยังธุรกิจอื่นที่มีศกั ยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่บริ ษทั ฯ
โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มประกอบธุรกิจภายใต้ ร้านเทอร์ เทิล ซึ่ งเปิ ดให้บริ การสาขาแรกที่สถานีรถไฟฟ้ า
53

บี ที เ อสเซนต์ ห ลุ ย ส์ เมื่ อ วัน ที่ 28 ธั น วาคม พ.ศ. 2564 ซึ่ งได้รั บ การตอบรั บ เป็ นอย่ า งดี ดัง นั้น บริ ษ ัท ฯ
จึงเล็งเห็นโอกาสและมีแผนในการขยายธุรกิจดังกล่าวเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพิม่ เติมให้แก่บริ ษทั ฯ ซึ่ งการ
ได้รับสิ ทธิ บริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก VGI ซึ่ งรวมถึงสิ ทธิ บนพื้นที่ สถานี
รถไฟฟ้าอีกจานวน 5 สถานีที่ VGI ให้แก่ GW ในปั จจุบนั ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะได้รับโอนจาก VGI เนื่องจากการเข้า
ทาธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จะทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิในพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างครอบคลุม
จานวนสถานีมากที่สุดถึง 31 สถานี ซึ่งบริ ษทั ฯ คาดว่าการขยายธุรกิจดังกล่าวจะเป็ นธุรกิจที่มีความมัน่ คงและ
แน่นอน รวมถึงมีศกั ยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคตเนื่องจากบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นที่
จะได้รับสิ ทธิในพื้นที่บนสถานีบีทีเอสที่ VGI จะได้รับสิ ทธิเพิ่มเติมในอนาคต
2) เนื่องจากพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิจาก VGI ภายใต้ธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้
สิ ทธิฯและพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่บริ ษทั ฯ และที่ GW ได้รับสิ ทธิในการบริ หารจัดการอยูใ่ นปัจจุบนั
รวมถึงพื้นที่บริ เวณท่าเรื อที่ GW ได้รับสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการอยู่ในปั จจุบนั เป็ นพื้นที่ทางการค้าที่ตอบ
โจทย์พฤติกรรมการซื้อขายสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในสังคมปัจจุบนั ที่สัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรื อ
ในชีวิตประจาวันเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ จึงเล็งเห็นว่า การขยายธุรกิจภายใต้ร้านเทอร์
เทิลของบริ ษทั ฯ บนพื้นที่ดงั กล่าว จะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถนาเสนอสิ นค้าต่อผูบ้ ริ โภคได้เป็ นจานวนมาก อีก
ทั้งยังเป็ นช่องทางจาหน่ายสิ นค้าสาหรับร้านค้าต่าง ๆ ที่เป็ นผูเ้ ช่าพื้นที่ดงั กล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่แต่
เดิ ม มี ช่ อ งทางจ าหน่ า ยทางออนไลน์ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วท าให้ มี ห น้ า ร้ า นในการน าเสนอสิ น ค้า ส่ ง มอบ
ประสบการณ์ และสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็ นที่จดจาได้ง่าย ต่อผูบ้ ริ โภคจานวนมากอีกด้วย อีกทั้ง
การได้สิทธิในการให้เช่าพื้นที่ดงั กล่าว จะทาให้ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ มีโอกาสเติบโตมากขึ้น
3) การได้รับสิ ทธิ ในพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นธุ รกิจและขยายสาขาของร้านเทอร์ เทิล โดยเฉพาะต้นทุนค่าเช่าและวัตถุดิบ จากการประหยัดต่อขนาด
(Economies of Scale) เพราะบริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิในการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
เพิ่มจากเดิมที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั จากจานวน 3 สถานี เป็ น 31 สถานี
9.

แหล่งเงินทุนที่ใช้
บริ ษทั ฯ จะใช้แหล่งเงินทุนที่บริ ษทั ฯ จะได้รับจากการที่มีผูใ้ ช้สิทธิจองซื้ อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้ น PP (ซึ่ งได้รั บ การอนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ในคราวเดี ย วกัน นี้ และมี
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
สาหรับการเข้าทาธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW ในจานวนไม่เกิน 110 ล้านบาท
ในธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ (1) บริ ษทั ฯ อาจใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เป็ นเงินทุนส่ วนที่เหลือจากธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น PP และธุ ร กรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (ซึ่ ง ได้รั บการอนุ มัติจากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ในคราวเดียวกันนี้ และมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) เพื่อชาระค่าตอบแทนบางส่ วน ตามสัญญาให้สิทธิ ฯ และบริ ษทั ฯ
จะใช้กระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ชาระค่าตอบแทนตามสัญญาให้สิทธิ ฯ ในส่ วนที่เหลือด้วย
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โดยการช าระค่ า ตอบแทนดัง กล่ า วก าหนดช าระเป็ นรายไตรมาสตามที่ คู่ สั ญ ญาตกลงในสั ญ ญาให้ สิ ท ธิ ฯ
และ (2) บริ ษทั ฯ จะใช้เงินทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เพื่อ
ชาระค่าก่อสร้างร้านค้าของบริ ษทั ฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ (รายละเอียดตามข้อ 4.2.1 (2)
ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
และค่าปรับปรุ งร้านค้าให้เช่าที่มีอยูเ่ ดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิม่ เติมตามความเหมาะสม ใน
พื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ (รายละเอียดตามข้อ 4.2.1 (4) ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย
2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
ทั้งนี้ การใช้เงินทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล
แก่ผถู ้ ือหุ้นแต่อย่างใด
10.

กรรมการที่มีส่วนได้ เสีย และ/หรือ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่ ได้ เข้ าร่ วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการทาธุรกรรมฯ ครั้งนี้

11.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า ธุ รกรรมฯ มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ด้วยเหตุผลดังนี้
1) การเข้าซื้ อหุ้นใน GW และการได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์จาก VGI ภายใต้ธุรกรรมฯ
เป็ นการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพในการเติบโตและพัฒนาต่อไปในอนาคต เนื่องจากพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บน
สถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสที่จะได้รับสิ ทธิ จาก VGI รวมถึงพื้นที่บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส และบริ เวณท่าเรื อที่
GW ได้รับสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการอยู่ในปั จจุบัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ระบบขนส่ งสาธารณะของคนไทยที่ มี
แนวโน้ม การเติ บโตของจานวนผูโ้ ดยสารอย่างต่อเนื่ องในช่ วงระยะเวลาที่ ผ่านมา จึ งเป็ นที่ ต้องการของ
ผูป้ ระกอบการ เนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจาวัน และตอบสนองต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อขายของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนสามารถนาเสนอสิ นค้าตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ คาด
ว่า จะได้รับผลตอบแทนที่มีความคุม้ ค่ากับการลงทุน รวมถึงได้รับประโยชน์ดงั มีรายละเอียดในข้อ 8 ข้างต้น
2) ราคาซื้อหุ้น GW และการกาหนดค่าตอบแทนตามสัญญาให้สิทธิ ฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกับ VGI เป็ นราคาที่
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุม้ ค่าต่อการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนขีดความสามารถในการดาเนิ นธุ รกิจ
ภายใต้ร้านเทอร์ เทิล และ/หรื อ การให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสของบริ ษทั ฯ และการสร้าง
การเติบโตในอนาคตของบริ ษทั ฯ

12.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษัทที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้ อ 11
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ ษทั มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริ ษทั
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและรายการที่เกีย่ วโยงกัน
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่
2/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 77 ของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน โดยแบ่งออกเป็ น
(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรู ปแบบของการเสนอขาย
หุ้นต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่ บริ ษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จากัด (“POV”)
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั วีจีไอ จากัด (มหาชน) (“VGI”) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจานวนหุ้น
ทั้งหมด บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรี ยกว่า “ผู้ลงทุน”) ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) และ
(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย
เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO”)
อนึ่ง ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นตามสัดส่ วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น RO ในรอบแรกแล้ว บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่ วนที่เหลือให้แก่ผูถ้ ือหุ้น
ซึ่ งแสดงความจานงขอจองซื้ อเกินสัดส่ วน โดยบริ ษทั ฯ จะจัดสรรให้ตามสัดส่ วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด
หรื อไม่สามารถจัดสรรได้เนื่ องจากเป็ นเศษหุ้น หรื อจนกว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้ อหุ้น
ดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
บริ ษทั ฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(Record Date) ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวันจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ื อหุ้น
เดิมในระหว่างวันที่ 24 และวันที่ 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สิ ทธิ ดงั กล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่
ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ้น ของบริ ษทั ฯ ก่ อ น นอกจากนี้ ในกรณี ที่ธุร กรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่ เ สร็ จ
สมบูรณ์ตามที่กาหนดในสัญญาจองซื้ อหุ้น (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.4) บริ ษทั ฯ จะยกเลิกการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO โดยผูล้ งทุนในธุ รกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น PP จะไม่มีสิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO ในครั้งนี้
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(ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO รวมเรี ยกว่า “ธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน”)
ในการนี้ บริ ษทั ฯ จะได้รับเงินจากการระดมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
รวม 4,039,200,000 บาท โดยการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีเงินทุนเพียงพอสาหรับรองรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด
ของบริ ษทั กรุ๊ ปเวิร์ค จากัด (“GW”) การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการร้านค้าของบริ ษทั ฯ และการให้เช่าพื้นที่เชิง
พาณิ ชย์ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษทั ฯ ซึ่งอาจใช้เพื่อชาระค่าตอบแทนบางส่ วนของ
ธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ บริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิ จาก VGI
(“สัญญาให้ สิทธิฯ”) และเพื่อลงทุนสาหรับโครงการในอนาคต (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 4)
อนึ่ ง ธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็ นการเสนอขายหุ้นให้แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ที่ ผูถ้ ื อหุ้นมี มติ กาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็ นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ าตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุ ญาตให้บริ ษทั จดทะเบี ยนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด (“ประกาศเรื่ องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เนื่ องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 3.30 บาท เป็ นราคาที่ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 3.66 บาท (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.6) ดังนั้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น
PP ครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับ การเข้าทาธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเรื่ องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และได้รับมติอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ย เป็ นฐานในการนับคะแนน รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุ ญาต
จากสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย
อนึ่ง การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ของผูล้ งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP อยูภ่ ายใต้
เงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาจองซื้ อหุ้นและข้อตกลงแต่ละฉบับที่บริ ษทั ฯ จะเข้าทากับผูล้ งทุนแต่ละราย ซึ่ งรวมถึงในกรณี ที่
หากการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน GW ของบริ ษทั ฯ (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มา
ซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ไม่เป็ นผลสาเร็ จ บริ ษทั ฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริ ษทั เวิร์ค
เอ็ ก ซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings Limited ซึ่ งเป็ นผู ้ข ายหุ้ น ใน GW (โปรดดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในข้อ 3.4)
แต่บริ ษทั ฯ จะยังคงออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ POV ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV และการได้รับชาระค่าหุ้นดังกล่าวจาก POV และการที่
บริ ษทั ฯ ได้รับการอนุมตั ิ จากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด
และ Sliver Reward Holdings Limited ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นั้น เป็ นเงื่อนไขบังคับก่อนของธุรกรรม
การเข้าซื้ อหุ้น GW นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV และการได้รับชาระค่าหุ้นดังกล่าวจาก
POV เป็ นเงื่อนไขบังคับก่อนของธุ รกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ บริ หารจัดการพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์ เพื่อรับสิ ทธิ จาก VGI
ตามที่ กาหนดในสัญญาที่ เกี่ ยวข้องด้วย (โปรดดู รายละเอียดเพิ่มเติ มตามสิ่ งที่ ส่ง มาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้ม าซึ่ ง
สิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ในการนี้ บริ ษทั ฯ คาดว่าธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็ จ
สมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยบริ ษทั ฯ จะกาหนดวันจองซื้อและชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการ
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ออกและเสนอขายหุ้น PP ที่แน่นอน ภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ รวมถึงธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้นสามัญ GW และธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ บริ หารจัดการพื้นที่เชิง
พาณิ ชย์ เพื่อรับสิ ทธิ จาก VGI ดังกล่าว และภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้รับการอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP แล้ว
อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว
ต้องไม่เป็ นราคาที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยกาหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ าหนักของหุ้น
บริ ษทั ฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรก
ที่มีการเสนอขายหุ้นต่อผูล้ งทุน ในกรณี ที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดดังกล่าว ผูล้ งทุน
จะไม่สามารถนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดงั กล่าวออกขายได้ภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่หุ้นดังกล่าว
เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากวันที่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทาการซื้ อขายในตลาด
หลักทรั พย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดื อน ผูล้ งทุนสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้ อยละ 25 ของ
จานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการพิจารณาคาขอให้รับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิในส่ วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)
ในการนี้ เนื่องจากหนึ่งในผูล้ งทุน อันได้แก่ POV จะเข้าเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยจะถือหุ้นบริ ษทั ฯ
ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้ทาการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็ จสิ้ น (ในกรณี ที่ไม่มีผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ รายใดใช้
สิ ทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)1 ดังนั้น POV จึ งเป็ นบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จึงเข้าข่ายเป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึ่งมี
ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม
ล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี
รายการที่เกี่ยวโยงอื่นที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา อันได้แก่ ธุ รกรรมการเข้าซื้ อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW จาก VGI
และการเข้า ท าสั ญ ญาให้ สิ ท ธิ บ ริ หารจัด การพื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ (License to Manage and Operate Merchandising Space
Agreement) กับ VGI (ซึ่ งได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในคราวเดียวกันนี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ซึ่ งมีขนาดรายการรวมเท่ากับ
ร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมการออก
1
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และเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV กับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวม
คิดเป็ นร้อยละ 2,545.64 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ฯ ดังนั้น ในการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP บริ ษทั ฯ จึ งมี หน้าที่ ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศ
เกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ตามประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้ องแต่งตั้งที่ปรึ กษา
ทางการเงิ น อิสระ (IFA) เพื่ อ แสดงความเห็ น เกี่ ย วกับ รายการดัง กล่าวและจัดส่ ง ความเห็ นต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ
จากัด เพื่อทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระสาหรับการเข้าทาธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV
อนึ่ ง เนื่ องจาก POV จะมี สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 70.65 ของจานวนหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้ทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น PP เสร็ จสิ้ น (ในกรณี ที่ไม่มีผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ รายใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO)2 ซึ่งจะมีสิทธิออกเสี ยงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นผลให้ POV มีหน้าที่
ต้อ งท าค าเสนอซื้ อ หลัก ทรั พ ย์ท้ ัง หมดของบริ ษ ัท ฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.
12/2554”) ซึ่งการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ให้แก่ POV รวมทั้งดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วในส่ วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ งออกและจัดสรรให้แก่
POV แล้ว โดยบริ ษทั ฯ คาดว่า POV จะเริ่ มการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ทั้งนี้ ตามประกาศ
ทจ. 12/2554 กาหนดว่า ราคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ากว่าราคาสู งสุ ดที่ผูท้ าคาเสนอซื้ อและบุคคลตามมาตรา 258
ของผูท้ าคาเสนอซื้ อ รวมทั้งบุคคลที่กระทาการร่ วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริ ษทั ฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วัน
ก่อนวันที่ยื่นคาเสนอซื้ อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์จะไม่ต่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้
ในการนี้ บริ ษ ัท ฯ จึ ง ขอแจ้ง สารสนเทศเกี่ ย วกับ ธุ ร กรรมการออกและเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมถึง ประกาศเรื่ องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และประกาศเรื่ อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พร้อมทั้งข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

วัน เดือน ปี ที่ทารายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในครั้งนี้ได้มีมติอนุมตั ิการเข้าทาธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน บริ ษทั ฯ คาดว่าจะเข้าลงนามในสัญญาจองซื้ อหุ้น และ/หรื อ ข้อตกลงกับผูล้ งทุนแต่ละราย (ดังมีรายละเอียด
2

ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้ง
จานวน POV จะถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากที่
บริ ษทั ฯ ได้ทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็ จ
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ปรากฏในข้อ 3.4) สาหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อน
ทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้ อหุ้น และ/หรื อ ข้อตกลงกับผูล้ งทุนแต่ละรายเป็ นผลสาเร็ จ หรื อได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญา
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้รับการ
อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP แล้ว ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเสร็ จสมบูรณ์ภายใน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
2.

บุคคลที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ ในการเข้ าทาธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
ผู้จองซื้อหุ้น

:

(1) POV
(2) บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ
(3) Sliver Reward Holdings Limited

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

:

ผูล้ งทุนไม่เคยมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ ก่อนการเข้าทาธุ รกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PP อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าทาธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PP POV จะเข้าเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยจะ
ถื อหุ้นบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนไม่เกิ น ร้ อยละ 70.65 ของจานวนหุ้น ที่ออกและ
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้ทาการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็ จสิ้ น (ใน
กรณี ที่ไม่มีผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ รายใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)3 ส่ งผลให้ POV เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนรายอื่นนอกจาก POV จะไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษทั ฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ

3

ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้ง
จานวน POV จะถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากที่
บริ ษทั ฯ ได้ทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็ จ
สมบูรณ์
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3.

ลักษณะการทารายการ

3.1

ประเภทของผู้ลงทุนภายใต้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

3.1.1

ข้ อมูลทั่วไปของ POV
ชื่อบริ ษทั

:

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

ประเภทธุรกิจ

:

ให้บริ การพื้นที่โฆษณา

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

:

ประเทศไทย

เลขทะเบียนนิติบุคคล

:

0105542013251

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

:

10,000,000 บาท

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

:

10,000,000 บาท

ที่ต้งั สานักงานใหญ่

:

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนวิภาวดีรังสิ ต จอมพล เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร

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

:

1. นายกวิน กาญจนพาสน์

กรรมการ

2. นายมารุ ต อรรถไกวัลวที

กรรมการ

3. นาย ชาน คิน ตัค

กรรมการ

1. VGI

99.98%

2. นายมารุ ต อรรถไกวัลวที

0.01%

3. นาย ชาน คิน ตัค

0.01%

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)

ข้อมูลอื่นที่สาคัญ

:

:

POV เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจานวน
หุ้นทั้งหมด โดย VGI เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมี
ฐานะทางการเงิน แข็งแกร่ ง โดยจากข้อมูลงบการเงินรวมล่าสุ ดของ VGI
ประจาไตรมาส 3 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 VGI มีสินทรัพย์
รวมจานวน 27,951.15 ล้านบาท และรายได้รวม จานวน 3,171.98 ล้านบาท
และจากข้อมูลงบการเงิ นล่าสุ ดของ POV สาหรั บ รอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2564 POV มีสินทรัพย์รวมจานวน 14.88 ล้านบาท และ
รายได้รวมจานวน 0.08 ล้านบาท
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ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นว่า POV เป็ นผูล้ งทุนที่มีศกั ยภาพและมีความสามารถ
ในการลงทุ น ในธุ ร กรรมการออกและเสนอขายหุ้ น PP ได้จ ริ ง อี ก ทั้ง
บริ ษทั ฯ จะได้ VGI เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ้นทางอ้อม ทาให้บริ ษทั ฯ มีพนั ธมิตร
เชิ งกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในการผนึ กกาลังเสริ มสร้ างให้ธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ แข็งแกร่ งขึ้นด้วย
3.1.2

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด
ชื่อบริ ษทั

:

บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด

ประเภทธุรกิจ

:

ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั อืน่

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

:

ประเทศไทย

เลขทะเบียนนิติบุคคล

:

0105564179331

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

:

1,000,000 บาท

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

:

1,000,000 บาท

ที่ต้งั สานักงานใหญ่

:

เลขที่ 475 อาคารสิ ริภิญโญ ชั้น 16 ห้อง 1603/2 ถนนศรี อยุธยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร

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

:

1. นายกาณฑ์ สมบัติศิริ

กรรมการ

2. นายภวินท์ สิ งหละชาติ

กรรมการ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)

:

1.

นายกาณฑ์ สมบัติศิริ

75.80%

2.

นายภวินท์ สิ งหละชาติ

9.68%

3.

นายธนกร จ๋ วงพานิช

14.52%

ข้อมูลอื่นที่สาคัญ

:

บริ ษทั ฯ เห็นว่า บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด เป็ นผูล้ งทุนที่มีศกั ยภาพและมี
ความสามารถในการลงทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
ในคราวนี้ เนื่องจากบริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด จะใช้เงินส่ วนหนึ่งที่ได้รับ
จากการขายหุ้น GW ภายใต้ธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้นสามัญของ GW เพื่อ
ช าระค่ า หุ้น สามัญเพิ่ม ทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุ ร กรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
ของนายกานต์ สมบัติศิริ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์
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จากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.80 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริ ษทั
เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด แล้วเห็ นว่านายกานต์ สมบัติศิริ เป็ นผูม้ ี ฐานะทาง
การเงิ นที่ มั่นคงและมี เงินเพียงพอที่จะเป็ นแหล่งเงิ นทุนให้แก่บริ ษทั
เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด บริ ษทั ฯ จึงเห็นว่าบริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด เป็ นผูม้ ี
ศักยภาพในการลงทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้
นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่
บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด ยังส่งผลให้บริ ษทั ฯ ได้พนั ธมิตรทางธุรกิจอย่าง
นายกาณฑ์ สมบัติศิริ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด ซึ่ ง
เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ รวมถึงประสบการณ์ในธุ รกิจของ GW
โดยนายกาณฑ์ สมบัติศิริ จะยังคงมีส่วนร่ วมในการบริ หารธุ รกิจของ
GW ต่อไป เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของ GW มีความต่อเนื่อง
3.1.3

ข้ อมูลทั่วไปของ Sliver Reward Holdings Limited
ชื่อบริ ษทั

:

Sliver Reward Holdings Limited

ประเภทธุรกิจ

:

ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั อืน่

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

:

ฮ่องกง

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

:

10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

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

:

10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

ที่ต้งั สานักงานใหญ่

:

ยูนิตบีและซี ชั้นที่ 20 อาคารฟูลวิน คอมเมอร์เชียล เซนเตอร์ เลขที่ 573
ถนนนาธาน เหยามาเต่ย เกาลูน ฮ่องกง

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

:

1. นายกาณฑ์ สมบัติศิริ

กรรมการ

2. นายธนกร จ๋ วงพานิช

กรรมการ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)

: 1. นายกาณฑ์ สมบัติศิริ

ข้อมูลอื่นที่สาคัญ

:

2. นายธนกร จ๋ วงพานิช

91.00%
9.00%

บริ ษั ท ฯ เห็ น ว่ า Sliver Reward Holdings Limited เป็ นผู ้ ล งทุ น ที่ มี
ศักยภาพและมีความสามารถในการลงทุนในธุรกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น PP ในคราวนี้ เนื่องจาก Sliver Reward Holdings Limited จะใช้
เงิ นที่ ได้รับ จากการขายหุ้น GW ภายใต้ธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้นสามัญ
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ของ GW เพื่อชาระค่าหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น PP โดยเงิ นที่ Sliver Reward Holdings Limited
จะได้รับจากการขายหุ้น GW นั้น เพียงพอและมากกว่าจานวนเงินที่
Sliver Reward Holdings Limited จะต้องใช้ชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่ ม ทุ น
ของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
3.2

ประเภทของผู้ลงทุนภายใต้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ

3.3

โครงสร้ างก่ อนและภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO
3.3.1

โครงสร้ างก่ อนการเพิ่มทุนภายใต้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น RO
รายชื่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่

รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

1.

นายราเชน ลีรพันธุ์

ประธานกรรมการ/ กรรมการ

2.

นายวรพจน์ จรรย์โกมล

กรรมการ

3.

นายศุภรานันท์ ตันวิรัช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

4.

นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

5.

นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 10 ลาดับแรกของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดงั ต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1. PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED(1), (2)

จานวนหุ้น (หุ้น)

ร้ อยละของจานวนหุ้นทั้งหมด

175,950,000

48.13

2. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

77,397,638

21.71

3. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร

54,776,500

14.99

4. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร(2)

19,550,000

5.35
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น (หุ้น)

5. นายอนุฤทธิ์ เกิดสิ นธ์ชยั

ร้ อยละของจานวนหุ้นทั้งหมด

17,350,000

4.75

6. นายสมบัติ พานิชชีวะ

6,000,000

1.64

7. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED

3,106,672

0.85

8. นายสกุลธร จึงรุ่ งเรื องกิจ

1,264,000

0.35

9. นายไว ยิน มาน

773,900

0.21

10. นางสุ นิทรา ยุวบูรณ์

560,700

0.15

หมายเหตุ

(1)

(2)

3.3.2

Silom Road Limited ถือหุ้นทั้งหมดผ่านคัสโตเดียนชื่อ Phillip Securities (Hong Kong) Limited และ
ผูม้ ี อานาจควบคุม (Ultimate Beneficial Owner) ของ Silom Road Limited คือ Mr. V-Nee Yeh, Mr.
Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่จดั อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันและออกเสี ยง
ไปในทางเดียวกัน ซึ่ งโดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
โครงสร้ างภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO

ภายหลังจากการเข้าทาธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
บริ ษทั ฯ จะดาเนินการแต่งตั้งกรรมการที่เสนอชื่อและเป็ นตัวแทนจาก POV ตามข้อตกลงในสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่าง POV และ
บริ ษทั ฯ ต่อไป (ข้อสรุ ปของสัญญาจองซื้ อหุ้นระหว่างบริ ษทั ฯ และ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มี
รายละเอียดปรากฏในข้อ 3.4)
นอกจากนี้ รายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 10 ลาดับแรกของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากการเข้าทาธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะมีดงั ต่อไปนี้ (1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรณีไม่ มีผ้ถู ือหุ้นเดิมใช้ สิทธิจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิม่ ทุนในธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO
จานวนหุ้น
(หุ้น)

1. POV

953,500,000

ร้ อยละของจานวน
หุ้นทั้งหมด
70.65

กรณีผ้ถู ือหุ้นเดิมใช้ สิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนในธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO เต็มจานวน
จานวนหุ้น
(หุ้น)
953,500,000

ร้ อยละของจานวน
หุ้นทั้งหมด
59.99
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรณีไม่ มีผ้ถู ือหุ้นเดิมใช้ สิทธิจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิม่ ทุนในธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO
จานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้ อยละของจานวน
หุ้นทั้งหมด

กรณีผ้ถู ือหุ้นเดิมใช้ สิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนในธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO เต็มจานวน
จานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้ อยละของจานวน
หุ้นทั้งหมด

2. PHILIP SECURITIES (HONG
KONG) LIMITED

175,950,000

13.04

291,463,392

18.34

3. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

77,397,638

5.74

128,210,162

8.07

4. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร

54,776,500

4.06

90,737,962

5.71

5. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

19,550,000

1.45

32,384,821

2.04

6. นายอนุฤทธิ์ เกิดสิ นธ์ชยั

17,350,000

1.29

28,740,493

1.81

7. บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด

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. นายสมบัติ 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

3.4

(1)

คานวนภายใต้สมมติฐานว่ารายชื่ อและจานวนหุ้นของผูถ้ ือหุ้น 10 อันดับแรกรายอื่นที่มิใช่ ผจู ้ องซื้ อ
หุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการเข้ าทารายการและรายละเอียดของการเสนอขาย

บริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 77 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน โดยแบ่งออกเป็ น
(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรู ปแบบของการเสนอ
ขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่ POV บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward
Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท และ
(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้
เดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิ ม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท
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ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในครั้งนี้ได้มีมติอนุ มตั ิการเข้าทาธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุน บริ ษทั ฯ จะเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรื อ ข้อตกลงกับผูล้ งทุนแต่ละราย ในกรณี การออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผลู ้ งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ทั้งนี้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้ อหุ้น และ/หรื อ ข้อตกลงกับผูล้ งทุนแต่ละรายเป็ น
ผลสาเร็ จ หรื อได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเกิดขึ้น
ภายหลังจากได้รับ อนุ มัติจากที่ ประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 1/2565 ซึ่ งจะประชุ มในวันที่ 10 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สาคัญภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นและ/หรื อ ข้อตกลงกับผูล้ งทุนแต่ละรายภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น PP มีดงั ต่อไปนี้
1)

สัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริ ษทั ฯ และ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
คู่สัญญา

:

(ก) บริ ษทั ฯ (ในฐานะผูอ้ อกหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
(ข) POV (ในฐานะผูจ้ องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญ

:

(1) ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ้น ของบริ ษทั ฯ (ก) อนุ มัติ การออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ POV และ (ข) อนุมตั ิการเข้าทาสัญญา
ให้สิทธิ บริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์ กับ VGI เพื่อให้สิทธิ แก่บริ ษทั ฯ
ในการบริ หารและประกอบกิจการบนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมี
ข้อกาหนดและเงื่ อนไขตามที่ VGI และบริ ษทั ฯ ตกลงกัน (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
(2) บริ ษทั ฯ ได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP
(3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรื อเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ในแง่ลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุ รกิจ ทรัพย์สิน หนี้ สิน โอกาสทางธุ รกิจ
ผลการดาเนิ นงาน รายได้ ชื่ อเสี ยงหรื อสถานะของบริ ษทั ฯ ก่อนวันที่
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV เสร็ จสมบูรณ์
(4) VGI ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในการเข้าซื้ อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ฯ ของ POV
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เงื่อนไขอื่น ๆ ที่สาคัญ

:

(1) บริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้กรรมการชุดเดิม ยกเว้นกรรมการอิสระของ
บริ ษทั ฯ ลาออก และจะดาเนิ นการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ
โดย POV เข้าเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของ POV ณ วันที่การเข้าทาธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
ให้แก่ POV เสร็ จสมบูรณ์ ตามที่คู่สัญญาตกลงกันในสัญญาจองซื้อหุ้น
(2) บริ ษทั ฯ และ VGI ได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิ ฯ โดยมี ข้อกาหนดและ
เงื่อนไขตามที่ บริ ษทั ฯ และ VGI ตกลงกัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่
ส่ งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษทั ฯ)

2)

ข้อตกลงระหว่างบริ ษทั ฯ และ ผูล้ งทุนแต่ละราย อันได้แก่ บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings
Limited ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
คู่สัญญา

:

(ก) บริ ษทั ฯ (ในฐานะผูอ้ อกหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
(ข) ผูจ้ องซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแต่ละราย อันได้แก่
(1) บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด

(2) Sliver Reward Holdings Limited
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญ

:

(1) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผลู ้ งทุน
(2) บริ ษทั ฯ ได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผลู ้ งทุน
(3) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด ของ GW ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
เสร็ จสมบูรณ์
(4) POV ได้ด าเนิ น การจองซื้ อ หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท ฯ จ านวน
953,500,000 หุ้ น และช าระเงิ น ค่ า หุ้ น ดัง กล่ า วให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ฯ ภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยเสร็ จสมบูรณ์แล้ว
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ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขาย
หุ้น PP มีดงั นี้
ผู้ลงทุน

จานวนหุ้นที่ได้ รับ
เสนอขายไม่ เกิน

POV

953,500,000 หุ้น

บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์
จากัด

15,350,000 หุ้น

Sliver Reward
Holdings Limited

15,150,000 หุ้น

ราคาเสนอขาย

3.30 บาทต่อหุน้ คิด
เป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น
3,146,550,000 บาท
3.30 บาทต่อหุน้ คิด
เป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น
50,655,000 บาท
3.30 บาทต่อหุน้ คิด
เป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น
49,995,000 บาท

สัดส่ วนการถือหุ้น
ก่อนการทารายการ
(ณ วันที่ 1 มีนาคม
พ.ศ. 2565)
ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น
ภายหลังธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุน4
ร้อยละ 70.65

ไม่มี

ร้อยละ 1.14

ไม่มี

ร้อยละ 1.12

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ คาดว่าการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็ จสมบูรณ์ภายใน
30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ เข้าทาธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP แล้วเสร็ จ ผูล้ งทุนจะถือหุ้น
ในบริ ษทั ฯ รวมกันทั้งหมดจานวน 984,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 72.912 ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ดี เนื่ องจาก POV เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน ของบริ ษทั ฯ ตามประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ ยวโยงกัน และ
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีขนาดรายการ
เท่ากับร้ อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสิ นทรั พย์ที่มีตัวตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ ตามที่ ปรากฏในงบการเงิ นรวมล่าสุ ดของ
บริ ษทั ฯ ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงอื่นที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา อันได้แก่ธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW
จาก VGI และการเข้า ทาสั ญ ญาให้ สิ ทธิ บริ ห ารจัด การพื้ นที่ เ ชิ งพาณิ ช ย์ (License to Manage and Operate Merchandising
Space Agreement) กับ VGI (ซึ่ งได้รับการอนุ มัติจากที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ในคราวเดี ยวกันนี้ ดังมี รายละเอีย ด
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ซึ่งมีขนาดรายการ
รวมเท่ากับร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรม

4

คานวณภายใต้สมมติฐานว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจานวน
POV บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97 และ
ร้อยละ 0.95 ตามลาดับ รวมกันเป็ นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น
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การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP กับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษทั ฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผา่ นมา จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็ นร้อยละ 2,545.64 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์
ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
ให้แก่ POV ตามประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วน
ได้เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ดังกล่าวและจัดส่ งความเห็นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งที่
ปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด เพื่อทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระสาหรับการเข้าทา
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV
นอกจากนี้ เนื่ องจาก POV จะมีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจานวนหุ้นที่ออก
และจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้ทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP เสร็ จสิ้ น (ในกรณี ที่ไม่มีผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ รายใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO)5 ซึ่ งจะมีสิทธิ ออกเสี ยงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นผลให้ POV มี
หน้าที่ ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 ซึ่ งการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์จะ
เกิดขึ้นภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ POV รวมทั้งดาเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ POV แล้ว โดยบริ ษทั ฯ คาดว่า POV จะเริ่ ม
การทาคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กาหนดว่า ราคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ากว่าราคาสู งสุ ดที่ผูท้ าคาเสนอซื้ อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซื้ อ รวมทั้งบุคคลที่
กระทาการร่ วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริ ษทั ฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคาเสนอซื้ อ กล่าวคือ
ราคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์จะไม่ต่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ใน
ครั้งนี้
3.5

การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่
(1) การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เสนอขายให้แก่ ผูล้ งทุน ในราคา 3.30 บาท ต่อหุ้น เป็ นราคาที่ เกิ ดจากการเจรจา
ระหว่างบริ ษทั ฯ และผูล้ งทุน ซึ่ งเป็ นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริ ษทั ฯ ซึ่ งตามงบการเงินรวม
ล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5

ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้ง
จานวน POV จะถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากที่
บริ ษทั ฯ ได้ทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็ จ
สมบูรณ์
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เท่ากับ 0.92 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจากัดที่กาหนดราคาเสนอขายชัดเจนโดยมีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
ทั้งนี้ การจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังกล่าวของผูล้ งทุนอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาจอง
ซื้ อหุ้น (ดังปรากฏรายละเอียดในข้อ 3.4) อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนภายใต้
ธุ ร กรรมการออกและเสนอขายหุ้ น PP ดัง กล่ า วต้อ งไม่ เ ป็ นราคาที่ ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 90 ของราคาตลาด
โดยกาหนดให้ ร าคาตลาด หมายถึ ง ราคาถัวเฉลี่ ย ถ่ วงน้ า หนัก ของหุ้ น บริ ษ ัท ฯ ที่ มี ก ารซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขาย
หุ้นต่อผูล้ งทุน ในกรณี ที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดดังกล่าว ผูล้ งทุนจะ
ไม่สามารถนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดงั กล่าวออกขายได้ภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่หุ้น
ดังกล่าวเริ่ มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทาการ
ซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้ งทุนสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้
ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาขอให้รับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(2) การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
ราคาจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมในราคา 3.30 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาเดียวกับราคา
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่มีความ
เหมาะสม เนื่องจากเป็ นราคาที่ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบต่อผูถ้ ือหุ้นรายใด
3.6

การกาหนดราคาตลาด

ในการพิจารณาราคาตลาด บริ ษทั ฯ ได้ใช้ราคาซื้ อขายถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุ้นของบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลัง 10 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่ งจะเท่ากับ
3.66 บาท ต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART) โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่

ปริมาณการซื้อขายหุ้น
(พันหุ้น)

มูลค่าการซื้อขาย
(ล้านบาท)

ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

23.60

0.09

3.77

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

2.50

0.01

3.81

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

1.20

0.00

3.89

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

26.40

0.10

3.83

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

3.00

0.01

3.86
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วันที่

ปริมาณการซื้อขายหุ้น
(พันหุ้น)

ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

6.40

0.02

3.80

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

-

-

-

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

12.40

0.05

3.91

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

12.50

0.05

3.84

282.30

1.02

3.61

1 มีนาคม พ.ศ. 2565
3.7

มูลค่าการซื้อขาย
(ล้านบาท)

ขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 3,146,550,000 บาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ ตามที่ปรากฏ
ในงบการเงินรวมล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันรายการอื่นที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผา่ นมา อันได้แก่ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ
GW จาก VGI และการเข้าทาสัญญาให้สิทธิบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์ (License to Manage and Operate Merchandising
Space Agreement) กับ VGI (ซึ่ งได้รับการอนุ มัติจากที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ในคราวเดี ยวกันนี้ ดังมี รายละเอีย ด
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ซึ่งมีขนาดรายการ
รวมเท่ากับร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV กับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จะมี
ขนาดรายการรวมคิดเป็ นร้ อยละ 2,545.64 ซึ่ ง เกิ น กว่ าร้ อ ยละ 3 ของมู ล ค่ า สิ นทรั พย์ที่มี ตัว ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV จึงถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่ ง
บริ ษทั ฯ จะต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุ รกรรมดังกล่าวตามประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตั้งที่ปรึ กษา
ทางการเงิ น อิสระ (IFA) เพื่ อ แสดงความเห็ น เกี่ ยวกับรายการดังกล่ าวและจัดส่ งความเห็ น ต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ
จากัด เพื่อทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระสาหรับการเข้าทาธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV
4.

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน แผนการใช้ เงิน และรายละเอียดโครงการ

4.1

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
บริ ษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น RO เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุ รกิจร้านเทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ และธุ รกิจบริ หาร
จัดการพื้นที่สาหรับให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิ ชย์ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงการก่อสร้าง และ/หรื อ ปรับปรุ งพื้นที่
บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิในการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส กับ
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VGI ซึ่ งรวมถึงพื้นที่ที่บริ ษทั ฯ และ/หรื อ GW ได้รับสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการในปัจจุบนั รวมถึงเพื่อใช้เป็ นแหล่ง
เงินทุนในการรองรับการขยายกิจการ หรื อการลงทุนเพิม่ เติมของบริ ษทั ฯ ในอนาคต และเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิ จการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจนามาใช้เพื่อชาระค่าตอบแทนบางส่ วนของธุ รกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ
บริ หารจัดการพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสที่บริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิ จาก VGI ดังมีรายละเอียดใน
แผนการใช้เงินในข้อ 4.2 ด้านล่าง นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI
ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ยังจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีพนั ธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ใน
การผนึกกาลังเสริ มสร้างให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ แข็งแกร่ งขึ้นอีกด้วย
4.2 แผนการใช้ เงิน
บริ ษทั ฯ จะรับเงินทุนจานวนทั้งสิ้ นไม่เกิน 3,247,200,000 บาท จากธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ
จานวนทั้งสิ้นไม่เกิน 792,000,000 บาท จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO รวมเป็ นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,039,200,000
บาท โดยบริ ษทั ฯ จะนาเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในโครงการดังต่อไปนี้
4.2.1 แผนการใช้ เงินจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
(1)

บริ ษทั ฯ จะนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจานวน 110 ล้านบาท ไปชาระค่าหุ้นสาหรับการเข้าซื้ อหุ้นสามัญ
ทั้งหมดของ GW ซึ่ งมีสัญญาในการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บางส่ วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกับ
VGI จานวน 5 สถานีหลัก ซึ่ งได้แก่ สถานีราชดาริ สถานีอารี ย ์ สถานีราชเทวี สถานีสนามเป้า และสถานี
พระโขนง และสถานี เสริ ม ซึ่ งได้แก่ สถานี ชิดลม สถานี ศาลาแดง สถานี หมอชิ ต และสถานี อุดมสุ ข
นอกจากนี้ GW ยังมีสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อบริ หารพื้นที่ขายสิ นค้าบริ เวณท่าเทียบเรื อ จานวน 3 แห่ งหลัก
ได้แก่ ท่าเรื อประตูน้ า ท่าเรื อมหาวิทยาลัยรามคาแหง และท่าเรื ออโศก และพื้นที่บางส่ วนบริ เวณท่าเทียบ
เรื อปลายถนนวังหลัง (พรานนก)
หมายเหตุ โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็ นโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้นสามัญใน GW ที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 1 ตามหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่
1/2565 ของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ

(2)

บริ ษทั ฯ จะนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,120 ล้านบาท ไปใช้ในการลงทุนก่อสร้างร้านค้าของ
บริ ษทั ฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใต้แบรนด์ “เทอร์ เทิล” (“ร้ านเทอร์ เทิล”) จานวนไม่เกิน 28 สถานี
โดยเป็ นสถานีที่บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการมาจาก VGI จานวน 23 สถานี และเป็ นสถานีที่
GW ได้รับสิ ทธิดงั กล่าวมาจาก VGI จานวน 5 สถานี โดยจานวนเงินดังกล่าวคานวณจากงบประมาณสู งสุ ด
ที่บริ ษทั ฯ คาดว่าจะใช้ ในการก่อสร้างร้านค้าเป็ นจานวนไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อสถานี โดยเป็ นประมาณการที่
พิจารณาจากค่าก่ อสร้ างร้ านเทอร์ เทิ ลบนสถานี เซนต์หลุยส์ ซึ่ งเป็ นสถานี แรกที่ร้านเทอร์ เทิ ลเปิ ดให้บริ การ
จานวนประมาณ 50 ล้านบาท และบนสถานีเพลินจิต และสถานีอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ จานวนสถานีละประมาณ
36 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ คาดว่า ต้นทุนการก่อสร้างที่แท้จริ งสาหรับร้านเทอร์เทิลบนสถานีต่อไป
ในอนาคตอาจอยู่ที่ประมาณสถานี ละ 30.5 ล้านบาท เนื่ อ งจากเห็ นว่ า บริ ษ ัท ฯ จะมี อ านาจต่อ รองกับ
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ผูร้ ับเหมามากยิ่งขึ้นจากจานวนร้านเทอร์เทิลที่จะก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการ
ต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
บริ ษทั ฯ จะเริ่ มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป หรื อภายใน 1 เดือนนับจากได้รับเงิน
จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ
สัญญาให้สิทธิบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์กบั VGI มีผลใช้บงั คับ โดยจะทยอยก่อสร้างเดือนละ 2 สถานี
ซึ่ งจะใช้ระยะเวลาก่ อสร้ างประมาณ 3 เดื อนต่อ 2 สถานี และคาดว่าจะแล้วเสร็ จทั้งหมดภายในเดื อ น
ธันวาคมของปี 2566
หมายเหตุ โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็ นโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ บริ หาร
จัดการพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิใน
วาระที่ 2 ตามหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้คานวณรวม
มูลค่าการก่อสร้างข้างต้นที่มีจานวนไม่เกิน 1,120 ล้านบาท (ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อสถานี) ในการคานวณ
ขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าวด้วย ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการ
ได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
(3)

บริ ษทั ฯ จะนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 600 ล้านบาท ไปใช้สาหรับการสต็อกสิ นค้าเพื่อขาย
ในร้านเทอร์ เทิลซึ่ งตั้งอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าจานวนไม่เกิน 28 สถานี ดังกล่าวข้างต้น (ไม่รวมสต็อกสิ นค้า
ของร้านเทอร์ เทิล บนสถานีเซนต์หลุยส์ สถานี เพลินจิต และสถานี อนุสาวรี ยช์ ัยสมรภูมิ ที่ ได้ดาเนิ นการ
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว) ภายในวงเงินดังกล่าวจะสามารถใช้ในการหมุนเวียนสต็อกสิ นค้าได้ประมาณ 3 เดือน
หมายเหตุ โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็ นโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ บริ หาร
จัดการพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิใน
วาระที่ 2 ตามหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ

(4)

บริ ษทั ฯ จะนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 200 ล้านบาท ไปใช้ในการปรับปรุ งร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่
เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ในการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส กับ
VGI ซึ่งรวมถึงพื้นที่ GW ได้รับสิ ทธิในการบริ หารจัดการในปัจจุบนั รวมทั้งสิ้นจานวน 31 สถานี อย่างไร
ก็ตาม บริ ษทั ฯ คาดว่า จะใช้เงินทุนในการปรับปรุ งร้านค้าเดิม รวมทั้งปรับทัศนียภาพให้เหมาะสมสาหรับ
แต่ละสถานี (ไม่รวมการก่อสร้างร้านค้าใหม่) ประมาณสถานีละ 2 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะทยอยปรั บปรุ ง และก่ อสร้ างซึ่ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จทั้งหมดภายในปี 2566 ทั้งนี้ ในการ
ปรับปรุ ง และ/หรื อก่อสร้างร้านค้าให้เช่าในแต่ละครั้ง บริ ษทั ฯ จะต้องตรวจสอบและประเมินรายละเอียด
พื้นที่ในแต่ละสถานีก่อนดาเนินการปรับปรุ ง และ/หรื อการก่อสร้างดังกล่าว
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หมายเหตุ โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็ นโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ บริ หาร
จัดการพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิใน
วาระที่ 2 ตามหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้คานวณรวม
มูลค่าการปรับปรุ ง รวมถึงก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมข้างต้นที่มีจานวนไม่เกิน 200 ล้านบาท ในการคานวณ
ขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าวด้วยโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการ
ได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
(5)

บริ ษทั ฯ จะนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 200 ล้านบาท ไปใช้ลงทุนในการก่อสร้างคลังสิ นค้า
รวมทั้งระบบการบริ หารสิ นค้า เพื่อบริ หารสต็อกสิ นค้าของตัวเอง ซึ่ งคาดว่าจะมีพ้ืนที่ก่อสร้างประมาณ
2,500 ถึ ง 3,000 ตารางเมตร บริ ษ ัท ฯ มี แ ผนว่ า บริ ษ ัท ฯ จะเริ่ ม โครงการดัง กล่ า วเมื่ อ ร้ า นเทอร์ เ ทิ ล
เปิ ดให้บริ การแล้วประมาณ 20 สาขา โดยคาดว่าจะเริ่ มประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2566
อย่างไรก็ดี ก่อนจะตัดสิ นใจลงทุนในโครงการนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงต้องศึกษาความเป็ นไปได้ก่อนการลงทุน
ดังกล่าว โดยจะพิจารณาจากต้นทุนการก่อสร้างและระบบที่เกี่ยวข้อง เปรี ยบเทียบกับต้นทุนของสิ นค้า
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ลดลง และเมื่อศึกษาความเป็ นไปได้แล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมถึงดาเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ต่อไป ก่อน
ดาเนินการลงทุน
หมายเหตุ โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ บริ หารจัดการ
พื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 2
ตามหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ

(6)

บริ ษทั ฯ จะใช้เงินส่ วนที่เหลือที่ได้จากการเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จานวนรวม
ประมาณ 1,017.20 ล้านบาท รวมถึงเงินที่อาจเหลือจากการใช้ในโครงการในข้อ (1) – (5) ข้างต้น เพื่อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียน และอาจใช้เงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวเพื่อชาระค่าตอบตอบแทนบางส่ วนของธุ รกรรม
การเข้าทาสัญญาให้สิทธิบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิ
จาก VGI ซึ่งมีกาหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นรายไตรมาส และเพื่อลงทุนสาหรับโครงการในอนาคต

4.2.2 แผนการใช้ เงินจากเงินทุนที่ได้ จากจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
บริ ษ ัท ฯ จะน าเงิ น ที่ ไ ด้จ ากการเพิ่ ม ทุ น จากธุ ร รมการออกและเสนอขาย RO จ านวนทั้ง สิ้ น ไม่ เ กิ น
792,000,000 ไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก และ/หรื อ ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้าปลีก นอกเหนือจาก
ธุรกิจร้านเทอร์ เทิล โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน รวมถึงข้อดี
และข้อเสี ย ผลประโยชน์ และความร่ วมมื อที่บริ ษทั ฯ จะได้รับ ซึ่ งเมื่ อบริ ษทั ฯ ได้เงิ นจากการเพิ่มทุน
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ในครั้ งนี้ แล้ว บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการเจรจาในรายละเอียดการลงทุนดังกล่าวต่อไป ซึ่ งคาดว่าน่ าจะได้
ข้อสรุ ปภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566
ทั้งนี้ เมื่ อศึ กษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนดังกล่าวแล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการขออนุ มัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมถึงดาเนิ นการที่เกี่ ยวข้องเพื่อให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ต่อไป ก่อนการ
ดาเนินการลงทุน
อย่างไรก็ตาม หากการเจรจาในรายละเอียดการลงทุนไม่สามารถหาข้อสรุ ปได้ภายในกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจากธุ รรมการออกและเสนอขาย RO เพื่อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน และอาจใช้เงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวเพื่อชาระค่าตอบตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าทา
สัญญาให้สิทธิ บริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิ จาก VGI
ซึ่งมีกาหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นรายไตรมาส และเพื่อลงทุนสาหรับโครงการในอนาคต
4.3

รายละเอียดโครงการ
เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพของบริ ษทั ฯ และการขยายธุรกิจภายใต้ร้านเทอร์เทิลของบริ ษทั ฯ และธุรกิจให้เช่าพื้นที่
เชิงพาณิ ชย์ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส บริ ษทั ฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้ อหุ้นของ GW และ
ลงทุ น ในการบริ ห ารพื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์บ นสถานี ร ถไฟฟ้ า ที่ บ ริ ษ ัท ฯ และ GW ได้รั บ สิ ท ธิ ม าจาก VGI ดัง มี
รายละเอียดตามแผนการใช้เงินที่จะได้จากการเพิ่มทุน ครั้งนี้ ในโครงการต่าง ๆ ในข้อ 4.2 ข้างต้น การลงทุน
ดังกล่าวมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริ ษทั ฯ นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุน
ในครั้งนี้ จะทาให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึ่ งพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์
บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และส่งผลให้การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเข้าซื้ อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW และการเข้าทาสัญญาให้สิทธิบริ หารจัดการ
พื้นที่ เชิ งพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้ าบี ทีเอสกับ VGI ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ

4.4

ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ในกรณีที่ไม่ สามารถดาเนินการโครงการได้ สาเร็จและความเสี่ ยงจากการดาเนินการ
โครงการ
4.4.1 หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ หรื อไม่ได้รับชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถจัดหา
แหล่งเงินทุนที่เพียงพอสาหรับการเข้าซื้ อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW และการลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์ เทิล
ของบริ ษทั ฯ และธุรกิจการบริ หารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังมีรายละเอียดแผนการใช้เงินที่
จะได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ในโครงการต่าง ๆ ในข้อ 4.2 ข้างต้นได้ และนอกจากนี้ การเสี ยโอกาสในการ
ลงทุนดังกล่าว อาจเป็ นการเสี ยโอกาสในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ ที่มีศกั ยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี
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แก่บริ ษทั ฯ รวมถึงการได้พนั ธมิตรทางธุรกิจที่มีศกั ยภาพอย่าง POV และ VGI ซึ่ งบริ ษทั ฯ เห็นว่ามีความ
จาเป็ นต่อบริ ษทั ฯ อย่างยิง่ เนื่องจาก สภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ธุรกิจสิ่ งพิมพ์
ในปั จ จุ บัน เป็ นอุ ต สาหกรรมที่ ถ ดถอย (Sunset Industry) เพราะได้รั บ ผลกระทบโดยตรงจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ทาให้พฤติกรรมของผูอ้ ่านนิยมอ่านหนังสื อหรื อ
การ์ตูนในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรื ออีบุ๊ก
4.4.2 บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงจากผลตอบแทนจากการลงทุน ในธุ รกิจร้านเทอร์ เทิล และธุ รกิจบริ หารจัดการ
พื้นที่เชิงพาณิ ชย์เพื่อการให้เช่าภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ซึ่ งจากประมาณการทาง
การเงินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) อัตราผลตอบแทน
ภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 35.31 ต่อปี (คานวณจากรายได้
ของธุรกิจร้านเทอร์เทิลบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ ทั้งหมด 31 สถานี และรายได้จาก
ค่าเช่าพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ ทั้งหมด 26 สถานี โดยไม่รวม
พื้นที่เช่าเชิงพาณิ ชย์บน 5 สถานีที่ GW ได้รับสิ ทธิจาก VGI ในปัจจุบนั เนื่องจาก GW ได้ชาระค่าเช่าบน 5
สถานีให้กบั VGI ทั้งจานวนแล้ว และไม่คานวณเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GW เป็ นต้นทุน)
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่มีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจร้านเทอร์ เทิล และการบริ หาร
จัดการพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส เช่น ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19
หรื อ สภาวะการเดิ นทางโดยระบบขนส่ งสาธารณะเช่ นรถไฟฟ้ าบี ทีเอส มี การเปลี่ ยนแปลงไปจาก ณ
ปั จจุบนั โดยไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เป็ นต้น ก็อาจทาให้อตั ราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนลดลง
ในกรณี ที่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจ ดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการแก้ไขสาเหตุที่ทาให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายดังกล่าว และ/หรื อ วางแผนการดาเนินธุรกิจใหม่
4.4.3 บริ ษทั ฯ อาจมี ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ ที่ทาให้ สถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ ต้องปิ ด
ให้บริ การ และ/หรื อ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทาให้ไม่มีผูโ้ ดยสารใช้บริ การสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสดังก
ล่าว หรื อมีจานวนผูโ้ ดยสารน้อย ซึ่ งแม้ค่าตอบแทนที่กาหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ คานวณจากจานวน
ผูโ้ ดยสารที่ ใ ช้บริ การสถานี ร ถไฟฟ้ าบี ทีเอส แต่ ห ากไม่ มี ผูโ้ ดยสารใช้บริ การสถานี ร ถไฟฟ้ าบี ทีเอส
บริ ษทั ฯ ก็ไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนสาหรับพื้นที่ดงั กล่าว หรื อหากมีผโู ้ ดยสารจานวนน้อย บริ ษทั ฯ ก็จะจ่าย
ค่าตอบแทนตามจานวนผูโ้ ดยสาร แต่บริ ษทั ฯ จะยังมีตน้ ทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจร้านค้า และ
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น ต้นทุนเกี่ยวกับค่าจ้างพนักงาน ต้นทุนเกี่ยวกับสิ นค้าที่รอ
การจาหน่าย เป็ นต้น
4.4.4 บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบร้านเทอร์ เทิล หรื อรู ปแบบพื้นที่ให้เช่า
บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ ที่บริ ษทั ฯ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิ การก่ อสร้ าง หรื อ
ปรับปรุ งจาก VGI และ BTSC ก่อนในฐานะผูไ้ ด้รับสัมปทานในพื้นที่ดงั กล่าว ซึ่ งหากบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับ
การอนุมตั ิจาก VGI และ BTSC ก็จะไม่สามารถก่อสร้างหรื อปรับปรุ งได้ อย่างไรก็ตาม ในการดาเนินการ
ที่ ผ่านมา บริ ษ ัท ฯ จะต้อ งมี ก ารหารื อเพื่ อท าความตกลงกันทุ ก ฝ่ ายก่ อ นการด าเนิ น การก่ อสร้ า งหรื อ
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ปรั บปรุ งร้ านค้า ซึ่ งบริ ษทั ฯ ยังไม่พบปั ญหา หรื ออุปสรรคในการขออนุ มัติสาหรั บการก่ อสร้ างหรื อ
ปรับปรุ งพื้นที่แต่อย่างใด
4.4.5 บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงในด้านการแข่งขันกับร้านค้าอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นผูเ้ ช่าเดิมที่อยู่บนรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มี
การจาหน่ายสิ นค้าที่คล้ายคลึงหรื อประเภทเดียวกันกับร้านเทอร์เทิลของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ มอง
ว่าร้านเทอร์ เทิลและร้านค้าอื่น ๆ ที่อยู่บนรถไฟฟ้าบีทีเอสมีรูปแบบร้านและขนาดที่แตกต่างกัน โดยร้าน
เทอร์ เทิ ลจะมี ขนาดโดยเฉลี่ ยต่อร้ านอยู่ ที่ประมาณ 200 ตารางเมตร ในขณะที่ ร้านค้าอื่น ๆ บนสถานี
รถไฟฟ้ าส่ วนใหญ่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 9 ตารางเมตร ถึง 12 ตารางเมตร รวมถึงส่ วนผสมของสิ นค้า
(Product Mix) ที่จะวางขายในร้านเทอร์เทิลนั้น มีความแตกต่างกับส่วนผสมของสิ นค้าของร้านค้าอื่น ๆ ที่
อยู่บนรถไฟฟ้าบีทีเอสในปั จจุบนั ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นว่า การประกอบธุรกิจร้านเทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ
เป็ นการเพิ่มความหลากหลายของสิ นค้าและบริ การที่นาเสนอให้แก่ลูกค้า ซึ่ งทาให้สถานีมีความน่าสนใจ
มากขึ้น
4.4.6 ในการเข้าซื้ อหุ้นทั้งหมดใน GW บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงจากการที่ GW อาจจะไม่ได้รับประโยชน์จาก
พื้นที่ ขายสิ นค้าบริ เวณท่าเที ยบเรื อคลองแสนแสบ (ท่าเรื อ 3 แห่ งหลัก ได้แก่ ท่าเรื อประตูน้ า ท่าเรื อ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง และท่าเรื ออโศก) เนื่องจาก GW ทาบันทึกข้อตกลงกับบริ ษทั แอดซ์ เจ้าพระยา
จากัด ซึ่งไม่ใช่การทาสัญญากับบริ ษทั ครอบครัวขนส่ง 2002 จากัด ที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การเดินเรื อโดยสารของ
ท่าเรื อดังกล่าวโดยตรง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบริ หารพื้นที่ขายสิ นค้าบริ เวณท่าเทียบเรื อ 3 แห่งหลักของ GW
ข้างต้น อยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการ จึงยังไม่ได้นาประมาณการรายได้มาใช้ในการคานวณมูลค่ากิจการ
ความเสี่ ยงดังกล่าวจึงเป็ นความเสี่ ยงที่ต่า สาหรับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ หากบริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหายจาก
ความเสี่ ยงข้างต้น VGI บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited ในฐานะผูข้ ายหุ้น
ใน GW จะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่บริ ษทั ฯ ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น GW
4.5

งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ ในเบื้องต้ น
บริ ษทั ฯ คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้ นไม่เกิน 3,030 ล้านบาท สาหรับการดาเนินโครงการดังมีรายละเอียด
ตามแผนการใช้เงินในข้อ 4.2 ข้างต้น ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น RO เพี ย งพอต่ อ การด าเนิ น โครงการดัง กล่ าว นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ คาดว่ า ต้อ งใช้
งบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ อีกจานวนประมาณ 2,665.93 ล้านบาท ซึ่ งกาหนด
ชาระเป็ นรายไตรมาสตามที่คู่สัญญาตกลงในสัญญาให้สิทธิ ฯ โดยบริ ษทั ฯ อาจใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เหลือจาก
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2.1 (6)
และ 4.2.2 ข้างต้น เพื่อชาระค่าตอบแทนบางส่วนภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และจะใช้กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ ชาระค่าตอบแทนของธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ ตามสัญญาให้สิทธิฯ ในส่วนที่เหลือ
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5.

ข้ อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเพิม่ ทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนให้ บุคคลในวงจากัด

5.1

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
(1)

กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ผ้ลู งทุนภายใต้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
(1.1) ภายใต้ สมมติฐานว่ าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนภายใต้ ธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย(1) – ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด(2) X 100
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย(1)
3.66 – 3.38
X 100
3.66
ร้อยละ 7.65

=
=

(1.2) ภายใต้ สมมติฐานว่ าไม่ มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้ สิทธิจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ ธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น RO
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย(1) – ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด(2) X 100
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย(1)
3.66 – 3.40
X 100
3.66
ร้อยละ 7.10

=
=
หมายเหตุ

(1) ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อยู่ที่ 3.66 บาท ต่อหุ้น โดยเป็ นราคาตลาดที่คานวณจากราคาซื้ อขายถัวเฉลี่ยน้ าหนัก
ของหุ้นของบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 10 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เ สนอ
วาระต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น เพื่ อ ขออนุ ม ัติ ใ ห้ บ ริ ษัท ฯ เสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ดัง กล่ า ว คื อ ระหว่ า งวัน ที่ 15
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดในข้อ 3.6 ข้างต้น
(2) ราคาตลาดหลังการเสนอขายคานวณตามสู ตรดังต่อไปนี้
(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุ้น paid-up) + (ราคาจองซื้อหุ้น x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้
กรณี ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบ
ตามสิทธิ ราคาตลาดหลังการเสนอขายอยูท่ ี่ 3.38 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคานวณตามสู ตรดังต่อไปนี้
(3.66 x 365,549,286) + (3.30 x 1,224,000,000)
365,549,286 + 1,224,000,000
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กรณี ไม่มีผูถ้ ือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ราคา
ตลาดหลังการเสนอขายอยูท่ ี่ 3.40 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคานวณตามสู ตรดังต่อไปนี้
(3.66 x 365,549,286) + (3.30 x 984,000,000)
365,549,286 + 984,000,000

(2)

กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้นภายใต้ ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO
ในกรณี ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เป็ นผลสาเร็ จ บริ ษทั ฯ จะไม่ออกและเสนอขายหุ้น
ในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังนั้น จะไม่เกิดผลกระทบในการลดลงของราคาหุ้น (Price
Dilution) จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เพียงอย่างเดียว

5.2

การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
(1)

กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ผ้ลู งทุนภายใต้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
(1.1)

=

=

=

ภายใต้ สมมติฐานว่ าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ
จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
984, 000,000
(365,549,286 + 240,000,000)* + 984,000,000
ร้อยละ 61.90

* เพื่อสะท้อนการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นได้อย่างแท้จริ ง ในการคานวณ บริ ษทั ฯ จึงรวมจานวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสมือนเป็ นจานวนหุ้น paid-up ของบริ ษทั ฯ
(1.2)

=

=

=

ภายใต้ สมมติฐานว่าไม่ มีผ้ถู ือหุ้นเดิมรายใดใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนภายใต้ ธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น RO
จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
984,000,000
365,549,286 + 984,000,000
ร้อยละ 72.91
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(2)

กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้นภายใต้ ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO
ในกรณี ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เป็ นผลสาเร็ จ บริ ษทั ฯ จะไม่ออกและเสนอขายหุ้น
ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังนั้น จะไม่เกิดผลกระทบในการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้
(Control Dilution) จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เพียงอย่างเดียว

5.3

การลดลงของส่ วนแบ่ งกาไร (Earnings Dilution)
(1)

กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ผ้ลู งทุนภายใต้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
(1.1)

ภายใต้ สมมติฐานว่ าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ

=

Earnings per share ก่อนเสนอขาย(1) - Earnings per share หลังเสนอขาย(2)
Earnings per share ก่อนเสนอขาย(1)
0.07121 – 0.02713
0.07121

=

=

ร้อยละ 61.90

(1.2)

ภายใต้ สมมติฐานว่าไม่ มีผ้ถู ือหุ้นเดิมรายใดใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนภายใต้ ธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น RO

=

Earnings per share ก่อนเสนอขาย(1) - Earnings per share หลังเสนอขาย(2)
Earnings per share ก่อนเสนอขาย(1)
0.11796 – 0.03195
0.11796

=

=

ร้อยละ 72.91

หมายเหตุ
(1)

EPS ก่อนเสนอขาย คานวณจากงบการเงินรวมล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยคานวณจาก กาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน / จานวนหุ้น paid-up
กรณี ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบ
ตามสิทธิ EPS ก่อนเสนอขาย อยูท่ ี่ 0.07121 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคานวณจาก 43,118,906/(365,549,286+240,000,000)
กรณี ไม่มีผูถ้ ือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO EPS
ก่อนเสนอขาย อยูท่ ี่ 0.11796 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคานวณจาก 43,118,906/365,549,286
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(2)

EPS หลังเสนอขาย คานวณจากงบการเงินรวมล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยคานวณจาก กาไรสุ ทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน / (จานวนหุ้น paid-up + จานวน
หุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)
กรณี ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบ
ตามสิทธิ EPS หลังเสนอขาย อยูท่ ี่ 0.02713 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคานวณตามสู ตรดังต่อไปนี้
43,118,906
365,549,286 + 1,224,000,000
กรณี ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO EPS หลัง
เสนอขาย อยูท่ ี่ 0.31951 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคานวณตามสู ตรดังต่อไปนี้
43,118,906
365,549,286 + 984,000

(2)

กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้นภายใต้ ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO
ในกรณี ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เป็ นผลสาเร็ จ บริ ษทั ฯ จะไม่ออกและเสนอขายหุ้น
ในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังนั้น จะไม่เกิดผลกระทบในการลดลงของส่ วนแบ่งกาไร
(Earnings Dilution) จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เพียงอย่างเดียว

5.4

ความคุ้มค่าที่ผ้ถู ือหุ้นได้ รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่ วนแบ่ งกาไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรี ยบเทียบประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กับผลกระทบ
ต่อส่ วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นในกรณี ของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ตามรายละเอียดข้างต้น
บริ ษทั ฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคา
หุ้นหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น เนื่องจาก บริ ษทั ฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสาหรับการลงทุนในธุรกิจการบริ หารจัดการพื้นที่
เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิมาจาก VGI และที่ GW ได้รับสิ ทธิจาก VGI ในปัจจุบนั รวมถึง
การลงทุนก่อสร้างบนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าว และการลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริ ษทั ฯ ซึ่งถือเป็ นธุรกิจ
ที่มีศกั ยภาพในการเติบโตสู ง โดยจากประมาณการทางการเงินด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของกระแสเงินสด (Discounted
Cash Flow Approach) อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 35.31
ต่อปี (คานวณจากรายได้ของธุ รกิจร้านเทอร์ เทิลบนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสภายใต้สัญ ญาให้สิทธิ ฯ ทั้งหมด 31 สถานี และ
รายได้จากค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ ทั้งหมด 26 สถานี โดยไม่รวมพื้นที่เช่าเชิง
พาณิ ชย์บน 5 สถานีที่ GW ได้รับสิ ทธิ จาก VGI ในปั จจุบนั เนื่องจาก GW ได้ชาระค่าเช่าให้กบั VGI ทั้งจานวนแล้ว และไม่
คานวณเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GW เป็ นต้นทุน)
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อนึ่ง การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุน จะทาให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ ง และ
มีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่ งเป็ นการเพิ่มศักยภาพของบริ ษทั ฯ ในการ
ประกอบธุ รกิ จดัง กล่าวได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ อี ก ทั้ง ช่ ว ยสร้ างโอกาสในการเพิ่ มมู ล ค่า ทางธุ ร กิ จให้แก่ บริ ษทั ฯ ด้ว ย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะมีสิทธิ ก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นในการได้รับสิ ทธิ บนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มเติมจาก VGI
ในอนาคต ภายใต้ขอ้ ตกลงที่กาหนดในสัญญาให้สิทธิ ดงั กล่าวระหว่างบริ ษทั ฯ กับ VGI ซึ่ งหากบริ ษทั ฯ ได้รับการต่ออายุ
สัญญาให้สิทธิ ดงั กล่าว ก็จะทาให้การขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยการลงทุนต่าง ๆ ข้างต้น สามารถสร้างรายได้แก่บริ ษทั ฯ
ได้ต่อไปในอนาคต
6.

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

6.1

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนสาหรับการออกและเสนอขายหุ้น PP จานวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,039,200,000 บาท
6.2

การชาระเงินและเงื่อนไขของการชาระเงิน

ผูล้ งทุนทั้ง 3 ราย จะทาการชาระค่าตอบแทนทั้งหมด เป็ นเงินสดให้แก่ บริ ษทั ฯ ภายหลังจากที่ประชุ มวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิ การเข้าทาธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุน
และอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และเงื่อนไข
บังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาจองซื้ อหุ้น และ/หรื อข้อตกลงกับผูล้ งทุนแต่ละราย สาเร็ จครบถ้วนหรื อได้รับการ
ผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้องแล้ว
7.

บุคคลที่เกี่ยวโยงและลักษณะขอบเขตของส่ วนได้ เสีย

POV เป็ นบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศเรื่ อ งรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน เนื่ องจาก POV จะเข้าเป็ น
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยจะถือหุ้นบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้ทาการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เสร็ จสิ้ น (ในกรณี ที่ไม่มีผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ รายใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น RO)6

6

ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้ง
จานวน POV จะถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากที่
บริ ษทั ฯ ได้ทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็ จ
สมบูรณ์
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8.

กรรมการที่มีส่วนได้ เสีย และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่ ได้ เข้ าร่ วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย และ/หรื อเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการทาธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนั้น กรรมการของบริ ษทั ฯ ทุกรายจึงมีสิทธิเข้าร่ วมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน
เกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ความเหมาะสมของราคาในเรื่ องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่า ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น PP มีความเหมาะสมแล้ว เนื่ องจากเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่ งเท่ากับ 3.66 บาท
(ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.6) และสู งกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริ ษทั ฯ ซึ่ งตามงบการเงินรวมล่าสุ ดของ
บริ ษทั ฯ ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่ากับ 0.92 บาท
นอกจากนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิมภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็ นราคาเดียวกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่ งเป็ นการให้สิทธิ แก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ โดยไม่ก่อให้เกิ ดการได้เปรี ย บ
เสี ยเปรี ยบต่อผูถ้ ือหุ้นรายใด
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย
ราคาเสนอขายเป็ นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริ ษทั ฯ และผูล้ งทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ละ
ฝ่ ายโดยอ้างอิงจากเกณฑ์การกาหนดราคาในข้อ 3.5 โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผูล้ งทุนภายใต้ธุรกรรม
การออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เป็ นราคาต่าตามประกาศเรื่ องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และเป็ นราคาใกล้เคียง
กับราคาตลาด และราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบต่อผูถ้ ือหุ้นรายใด
เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจาก ในการขยาย
ธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริ ษทั ฯ จาเป็ นจะต้องใช้พ้นื ที่ที่มีศกั ยภาพ สามารถเข้าถึงและนาเสนอสิ นค้าต่อผูบ้ ริ โภคได้
เป็ นจานวนมาก อีกทั้งบริ ษทั ฯ ต้องการความมัน่ คง โอกาสในการเติบโต และเงินทุนในการขยายธุ รกิจดังกล่าว
ในการนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรม PP จะทาให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึ่ งพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่ มีความแข็งแกร่ ง โดยสามารถทาให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการบริ หารจัด การพื้นที่ เ ชิ งพาณิ ชย์บนสถานี
รถไฟฟ้ าบีทีเอสที่ VGI ได้รับสัมปทานมาจาก BTSC ครอบคลุมมากที่สุดถึงจานวน 31 สถานี เพื่อใช้เป็ นพื้นที่
ประกอบธุ รกิ จ ร้ านเทอร์ เทิ ล ของบริ ษ ทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี สิทธิ ก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นในการต่ อ
ระยะเวลาของสิ ทธิดงั กล่าวและได้รับสิ ทธิบริ หารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มเติมจาก VGI หาก VGI
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ได้รับสิ ทธิ จาก BTSC หรื อบริ ษทั ในเครื อ ในอนาคตอีกด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติ มตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1
สารสนเทศรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ซึ่งทาให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์ เทิล
ของบริ ษทั ฯ มี ความมัน่ คงและแน่ นอน และมี โอกาสเติ บโตในอนาคตรวมถึ งสร้ างมูลค่าเพิ่มทางธุ รกิ จให้แก่
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ต้องการแหล่งเงิ นทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ ร้านเทอร์ เทิลของ
บริ ษทั ฯ และการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์โดยการให้เช่าพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังมีรายละเอียดใน
ข้อ 4. ดังนั้น การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ทั้งภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะทาให้บริ ษทั ฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับโครงการดังกล่าว และทา
ให้การขยายธุ รกิจร้านเทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ และให้เช่าพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และหากบริ ษทั ฯ ใช้เงินกู้ท้ งั จานวนในการลงทุนดังกล่าวจะกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
เนื่องจากจะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นการช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
ของบริ ษทั ฯ และลดภาระของบริ ษทั ฯ ในการจัดหากระแสเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้าง และ/หรื อ ปรับปรุ ง
พื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และเป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับสต็อกสิ นค้าของร้านเทอร์เทิล รวมถึงใช้ใน
การซื้อหุ้นทั้งหมดของ GW และการลงทุนอื่น ๆ ดังมีรายละเอียดในข้อ 4. ซึ่งถ้าหากบริ ษทั ฯ ใช้เงินกูย้ ืมจากสถาบัน
การเงินสาหรับการลงทุนและชาระค่าหุ้นดังกล่าวทั้งหมด จะส่ งผลให้อตั ราส่ วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน
(Interest D/E Ratio) ของบริ ษทั ฯ สู งขึ้นจาก 0.29 เท่า เป็ น 3.53 เท่า นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ผลู ้ งทุนมาเป็ นพันธมิตร
ทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อีกด้วย ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ให้มีความมัน่ คงและแข็งแกร่ ง
ต่อไปในอนาคต
ผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงิน
การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะส่ งผลกระทบด้านการลดลงของส่ วนแบ่งกาไรต่อหุ้น
(Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 61.90 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิ ทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณี ที่ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเดิมรายใด
ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO อย่างไรก็ดี หากบริ ษทั ฯ สามารถออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะได้รับเงินทั้งสิ้น 4,039,200,000 บาท ซึ่งจะทาให้บริ ษทั ฯ มีความ
แข็งแกร่ งทางการเงินมากขึ้นในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามข้อ 4.2 ข้างต้น
นอกจากนี้ เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
บริ ษทั ฯ ก็จะสามารถลงทุนในธุ รกิจร้านเทอร์ เทิล และธุ รกิจการบริ หารจัดการพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้ า
บีทีเอสได้ ส่ งผลให้ สินทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจากการบันทึกสิ ทธิ ภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ เป็ นสิ น ทรัพย์ใน
รู ปแบบของสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม หนี้สินของ
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บริ ษทั ฯ ในการชาระค่าเช่ าดังกล่าวก็จะเพิ่มขึ้นด้วยจากการบันทึ กบัญชี ตามมาตรฐานบัญชี ดังกล่ าว นอกจากนี้
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ ก็จะมีการเพิ่มเติมส่ วนของรายได้จากธุรกิจร้านเทอร์ เทิล และธุรกิจการบริ หารจัดการ
พื้นที่เชิ งพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสเข้ามา โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในสัดส่ วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับ
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายสิ่ งพิมพ์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักเดิมของบริ ษทั ฯ
ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรี ยบเทียบกับการตกลงเข้าทารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ นว่ า การเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ มทุ น ให้แ ก่ POV ซึ่ ง เป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน จะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้นมากกว่าการตกลงเข้าทารายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็ นบุคคลอิสระ เนื่องจากการที่
POV ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI จองซื้ อหุ้นเพิ่มทุนและเข้ามาเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทาให้บริ ษทั ฯ
ได้มาซึ่งสิ ทธิในการบริ หารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก VGI (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ทาให้การขยายธุรกิจ ร้านเทอร์
เทิลของบริ ษทั ฯ และการบริ หารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริ ษทั ฯ มีความแน่นอนและมีโอกาสใน
การเติบโต ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ POV ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ้นและพันธมิตรของ
บริ ษทั ฯ จะช่วยส่งเสริ มศักยภาพในการบริ หารจัดการธุรกิจการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบี
ทีเอส และธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริ ษทั ฯ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุน ไม่เป็ นราคาต่าตามประกาศเรื่ องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP
และเป็ นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด จึงเป็ นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และเป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนรวมทั้งสถานะและความคืบหน้าของโครงการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุ รกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO จะทาให้บริ ษทั ฯ มี เงิ นทุนเพียงพอในการรองรับโครงการต่าง ๆ ดังมี รายละเอียดในข้อ 4.2
ข้างต้น โดยโครงการดังกล่าวจะทาให้ การขยายธุ รกิ จ ร้านเทอร์ เทิล ของบริ ษทั ฯ เป็ นไปโดยมี ศกั ยภาพ อีกทั้ง
บริ ษ ัท ฯ จะมี เ งิ นทุ น เพี ย งพอเพื่ อรองรั บ การประกอบธุ รกิ จร้ านเทอร์ เทิ ล รวมถึ ง การก่ อ สร้ างปรั บปรุ งพื้นที่
บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และสามารถต่อยอดธุรกิจดังกล่าวได้ตามโครงการที่วางไว้ในข้อ
4.2 นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรม PP จะทาให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึ่ งพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ ง โดยสามารถทาให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานี
รถไฟฟ้ าบีทีเอสที่ VGI ได้รับสัมปทานมาจาก BTSC ครอบคลุมมากที่สุดถึงจานวน 31 สถานี เพื่อใช้เป็ นพื้นที่
ประกอบธุรกิจร้านเทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพและสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้เป็ นจานวนมาก
และบริ ษทั ฯ ยังมีสิทธิ ก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นในการต่อระยะเวลาของสิ ทธิ ดงั กล่าวและได้รับสิ ทธิ บริ ห าร
จัดการพื้นที่บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสเพิ่มเติมจาก VGI หาก VGI ได้รับสิ ทธิ จาก BTSC หรื อบริ ษทั ในเครื อ ใน
อนาคตอีกด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ซึ่ งทาให้ธุรกิจร้านเทอร์ เทิล และธุ รกิจการบริ หารจัดการพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงโครงการของบริ ษทั ฯ ตามข้อ 4.2 มีความมัน่ คงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคต
รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความ
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เป็ นไปได้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี ประสบการณ์ จากการดาเนิ นธุ รกิ จ ร้ านเทอร์ เทิลจานวน 3 สถานี และธุ รกิ จ การ
บริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริ ษทั ฯ ได้รับมาจาก VGI ก่อนหน้านี้ รวมถึงบริ ษทั ฯ
ยังมีผบู ้ ริ หารและคณะทางานทั้งที่มีอยูเ่ ดิมและที่เข้ามาใหม่ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกซึ่ง
จะเป็ นแรงขับเคลื่อนการดาเนินดังกล่าว
คารับรองของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้ง ได้ตรวจสอบข้อมูลของ POV
บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited อย่างระมัดระวัง และบุคคลดังกล่าวจะสามารถ
สร้างประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ฯ และมีศกั ยภาพในการลงทุน เนื่องจากเห็นว่า
(1) POV เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมด โดย VGI เป็ นบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ ง โดยจากข้อมูลงบการเงินรวมล่าสุ ดของ
VGI ประจาไตรมาส 3 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 VGI มีสินทรัพย์รวมจานวน 27,951.15 ล้าน
บาท และรายได้รวม จานวน 3,171.98 ล้านบาท และจากข้อมูลงบการเงินรวมล่าสุ ดของ POV สาหรับรอบปี
บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 POV มีสินทรัพย์รวมจานวน 14.88 ล้านบาท และรายได้รวมจานวน
0.08 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะได้ VGI เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ้นทางอ้อม ทาให้บริ ษทั ฯ มีพนั ธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Partner) ในการผนึกกาลังเสริ มสร้างให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ แข็งแกร่ งขึ้นด้วย
(2) บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด จะใช้เงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการขายหุ้น GW ภายใต้ธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้นสามัญ
ของ GW เพื่อชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทางการเงินของนายกานต์ สมบัติศิริ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั เวิร์ค
เอ็กซ์ จ ากัด ถื อ หุ้ น ในสั ดส่ วนร้ อ ยละ 75.80 ของจ านวนหุ้น ทั้ง หมดของบริ ษทั เวิ ร์ ค เอ็ก ซ์ จ ากัด แล้ว
จึงเห็นว่านายกานต์ สมบัติศิริ เป็ นผูม้ ีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงและมีเงินเพียงพอที่จะเป็ นแหล่งเงินทุนให้แก่
บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด
นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด ยังส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ ได้พนั ธมิตรทางธุรกิจอย่างนายกาณฑ์ สมบัติศิริ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด ซึ่ ง
เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจของ GW โดยนายกาณฑ์ สมบัติศิริ จะยังคงมี
ส่วนร่ วมในการบริ หารธุรกิจของ GW ต่อไป เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของ GW มีความต่อเนื่อง
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(3) Sliver Reward Holdings Limited จะใช้เงินที่ได้รับจากการขายหุ้น GW ภายใต้ธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้นสามัญ
ของ GW เพื่อชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยเงินที่
Sliver Reward Holdings Limited จะได้รับจากการขายหุ้น GW นั้น เพียงพอและมากกว่าจานวนเงินที่ Sliver
Reward Holdings Limited จะต้องใช้ชาระค่าหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น PP
นอกจากนี้ ในกรณี ที่กรรมการบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุ้นสามารถฟ้องเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากกรรมการบริ ษทั ได้ ตามมาตรา 85 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั เป็ นเหตุให้กรรมการบริ ษทั หรื อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ ือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องส่งคืนประโยชน์จากกรรมการ
นั้นแทนบริ ษทั ฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริษัทที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ ษทั มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริ ษทั
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอรำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษทั ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1.

การเพิม่ ทุน

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อ
พิจำรณำอนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 365,549,286 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน
จำนวน 1,589,549,286 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท
โดยเป็ นกำรเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น (หุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่ อหุ้น)

รวม (บาท)

 แบบกำหนดวัตถุประสงค์
ในกำรใช้เงินทุน

หุ้นสำมัญ

1,224,000,000

1.00

1,224,000,000

-

-

-

-

 แบบมอบอำนำจทัว่ ไป
(General Mandate)
2.

การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน (แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน)

2.1

รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น (หุ้น)

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

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

953,500,000

-

3.30

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชาระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

หลังจำกได้รับอนุญำต โปรดพิจำรณำ
จำกสำนักงำนกำกับ
หมำยเหตุ
หลักทรัพย์และตลำด
ด้ำนล่ำง
หลักทรัพย์ (“สานักงาน
ก.ล.ต.”) โดยคำดว่ำจะ
ดำเนินกำรแล้วเสร็ จใน
เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2565
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จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น (หุ้น)

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชาระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์
จำกัด

15,350,000

-

3.30

หลังจำกได้รับอนุญำต
จำกสำนักงำน ก.ล.ต.
โดยคำดว่ำจะดำเนินกำร
แล้วเสร็ จในเดือน
มิถุนำยน พ.ศ. 2565

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ด้ำนล่ำง

Sliver Reward
Holdings Limited

15,150,000

-

3.30

หลังจำกได้รับอนุญำต
จำกสำนักงำน ก.ล.ต.
โดยคำดว่ำจะดำเนินกำร
แล้วเสร็ จในเดือน
มิถุนำยน พ.ศ. 2565

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ด้ำนล่ำง

ผูถ้ ือหุ้นเดิมตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น
(Rights Offering)

240,000,000

อัตรำกำร
จัดสรร
1.5232 หุ้น
สำมัญเดิม ต่อ
1 หุ้นสำมัญ
เพิ่มทุน

3.30

วันที่ 24 และระหว่ำง
วันที่ 27 ถึงวันที่
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ด้ำนล่ำง

หมายเหตุ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้ งที่ 1/2565 ของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มัติ กำรออกและเสนอขำยหุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท ฯ จ ำนวนไม่ เ กิ น
1,224,000,000 หุ้น ตำมรำยละเอียดดังนี้
1)

ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00
บำท ในรู ปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ POV (ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ที่บริ ษทั วีจีไอ จำกัด (มหำชน) (“VGI”) ถือหุ้นอยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) บริ ษทั เวิร์ค
เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรี ยกว่ำ “ผู้ลงทุน”) ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท
รวมมูลค่ำ 3,247,200,000 บำท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”)
ทั้งนี้ ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ที่ผถู ้ ือหุ้นมีมติกำหนดรำคำเสนอขำยไว้อย่ำงชัดเจน และไม่ถือเป็ นกำรเสนอขำยหุ้นออกใหม่ในรำคำต่ำตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง กำรอนุญำตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขำยหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเรื่ องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เนื่องจำกรำคำเสนอขำยที่หุ้นละ
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3.30 บำท เป็ นรำคำที่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำด หมำยถึง รำคำถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ ำหนัก
ของหุ้นของบริ ษทั ฯ ในตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ”) ย้อนหลัง 10 วันทำกำร
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมกำรมีมติให้เสนอวำระต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมตั ิ
ให้บริ ษทั ฯ เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว คือระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง 1 มีนำคม พ.ศ.
2565 ซึ่ งเท่ำกับ 3.66 บำท (ข้อมูลจำก SETSMART) ดังนั้น ธุ รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ครั้ งนี้
บริ ษทั ฯ จะต้องเปิ ดเผยสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อตลำด
หลักทรัพย์ฯ ตำมประกำศเรื่ องกำรอนุ ญำตเสนอขำยหุ้น PP และได้รับมติอนุ มตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วย
คะแนนเสี ยงไม่ต่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน รวมทั้งจะต้องได้รับกำรอนุญำต
จำกสำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนกำรเสนอขำย
อนึ่ง กำรจองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ของผูล้ งทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP อยู่
ภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญำจองซื้ อหุ้นและข้อตกลงแต่ละฉบับที่บริ ษทั ฯ จะเข้ำทำกับผูล้ งทุนแต่ละรำย
ซึ่ งรวมถึงในกรณี ที่ หำกกำรเข้ำซื้ อหุ้นสำมัญทั้งหมดในบริ ษทั กรุ๊ ปเวิร์ค จำกัด (“GW”) ของบริ ษทั ฯ (ดังมี
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 1 สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ) ไม่เป็ นผลสำเร็ จ บริ ษทั ฯ จะไม่ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver
Reward Holdings Limited ซึ่ งเป็ นผูข้ ำยหุ้นใน GW แต่บริ ษทั ฯ จะยังคงออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ให้แก่ POV ภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญำจองซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจำกนี้ ควำมสำเร็ จของกำรออก
และเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ POV และกำรได้รับชำระค่ำหุ้นดังกล่ำวจำก POV และกำรที่บริ ษทั ฯ
ได้รับกำรอนุ มตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ให้แก่บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์
จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP นั้น เป็ นเงื่อนไข
บังคับก่อนของธุ รกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW นอกจำกนี้ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ POV
และกำรได้รับชำระค่ำหุ้นดังกล่ำวจำก POV เป็ นเงื่อนไขบังคับก่อนของธุ รกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ
บริ ห ำรจัด กำรพื้ น ที่ เ ชิ ง พำณิ ช ย์ เพื่ อ รั บ สิ ท ธิ จ ำก VGI ตำมที่ ก ำหนดในสั ญ ญำที่ เ กี่ ย วข้อ งด้ว ย (โปรดดู
รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 1 สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ) ในกำรนี้ บริ ษทั ฯ คำดว่ำธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะเสร็ จสมบูรณ์ภำยในเดือนมิถุนำยน
พ.ศ. 2565 โดยบริ ษทั ฯ จะกำหนดวันจองซื้อและชำระค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำย
หุ้น PP ที่แน่นอน ภำยหลังได้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ POV และธุรกรรมกำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิ บริ หำรจัดกำรพื้นที่เชิงพำณิ ชย์ เพื่อรับสิ ทธิจำก
VGI ดังกล่ำว และภำยหลังจำกที่บริ ษทั ฯ ได้รับกำรอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ในกำรออกและเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP แล้ว
อย่ำงไรก็ตำม หำกรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนดังกล่ำวมีรำคำต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำ
ตลำด โดยกำหนดให้รำคำตลำด หมำยถึง รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นบริ ษทั ฯ ที่มีกำรซื้ อขำยในตลำด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันทำกำร แต่ไม่เกิน 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีกำรเสนอขำย
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หุ้ น ต่ อ ผูล้ งทุน ผูล้ งทุ น จะไม่ส ำมำรถนำหุ้นสำมัญเพิ่ ม ทุนที่ อ อกใหม่ดังกล่ำ วออกขำยได้ภ ำยในกำหนด
ระยะเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่หุ้นดังกล่ำวเริ่ มทำกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกวันที่
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวทำกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผูล้ งทุนสำมำรถ
ทยอยขำยหุ้นที่ ถูกสั่งห้ำมขำยได้ในจำนวนร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ ถูกสั่งห้ำมขำย ทั้งนี้ ตำม
ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรพิจำรณำคำขอให้รับหุ้นสำมัญ
หรื อหุ้นบุริมสิ ทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
อนึ่ง เนื่องจำกหนึ่งในผูล้ งทุน อันได้แก่ POV ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI ที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้อยละ
100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จะเข้ำเป็ นผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยจะถือหุ้นบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ
70.65 ของจำนวนที่ออกและจำหน่ ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภำยหลังจำกที่บริ ษทั ฯ ได้ทำกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP เสร็ จสิ้ น (ในกรณี ที่ไ ม่มีผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ฯ
รำยใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO)1 ดังนั้น POV จึงเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV จึงเข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กัน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิ กำร
ของบริ ษทั จดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิม่ ทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
ในกำรนี้ ภำยหลังกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในครำวนี้ ผูล้ งทุนจะเข้ำถือหุ้นของบริ ษทั ฯ รวมกัน เป็ นสัดส่ วนไม่
เกินร้อยละ 72.912 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรเพิ่มทุน และเนื่องจำก POV
จะมีสัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั ฯ คิดเป็ น ไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั ฯ ภำยหลังธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ในครั้งนี้เสร็ จสิ้ น ซึ่ งจะมีสิทธิ ออกเสี ยงเกินกว่ำ
ร้ อยละ 50 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นผลให้ POV มี หน้ำที่ ต้องทำคำเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีกำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ซึ่ง
1

ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO เต็มทั้ง
จำนวน POV จะถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภำยหลังจำกที่
บริ ษทั ฯ ได้ทำกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO เสร็จ
สมบูรณ์
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สัดส่วนดังกล่ำวคำนวณภำยใต้สมมติฐำนว่ำไม่มีผถู ้ ือหุ้นเดิมใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและ
เสนอขำยหุ้น RO
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ครบเต็ม
จำนวน POV บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97
และร้อยละ 0.95 ตำมลำดับ รวมกันเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 61.91 ภำยหลังจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น RO และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP เสร็จสิ้ น
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กำรทำคำเสนอซื้ อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภำยหลังจำกที่บริ ษทั ฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ให้แก่ POV รวมทั้งดำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่ วนของหุ้นสำมัญเพิ่มทุนซึ่งออกและ
จัดสรรให้แก่ POV แล้ว โดยบริ ษทั ฯ คำดว่ำ POV จะเริ่ มกำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภำยในไตรมำสที่ 3 ของ
ปี 2565 ทั้งนี้ ตำมประกำศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่ำ รำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่ำรำคำสู งสุ ดที่ผทู ้ ำ
คำเสนอซื้อและบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้ ำคำเสนอซื้ อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำกำรร่ วมกันกับบุคคลข้ำงต้น ได้
หุ้นของบริ ษทั ฯ มำในระหว่ำงระยะเวลำ 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้ อ กล่ำวคือ รำคำเสนอซื้ อหลักทรัพย์จะไม่
ต่ำกว่ำรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้
2)

ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
(Rights Offering) ในอัตรำจัดสรร 1.5232 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.30 บำท รวมมูลค่ำ 792,000,000 บำท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO”)
อนึ่ ง ในกรณี ที่มีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้นภำยใต้ธุรกรรม
กำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ในรอบแรกแล้ว บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
ซึ่ งแสดงควำมจำนงขอจองซื้ อเกินสัดส่ วน โดยบริ ษทั ฯ จะจัดสรรให้ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้นจนกว่ำจะหมด
หรื อไม่สำมำรถจัด สรรได้เนื่ องจำกเป็ นเศษหุ้น หรื อจนกว่ำไม่มีผูถ้ ื อหุ้น รำยใดประสงค์ที่จะจองซื้ อ หุ้ น
ดังกล่ำวอีกต่อไป และในกรณี ที่มีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น
บริ ษทั ฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อตัดหุ้นสำมัญเพิม่
ทุนที่เหลือจำกกำรเสนอขำยดังกล่ำวต่อไป
ในกำรนี้ บริ ษทั ฯ ได้กำหนดวันกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ จองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ้น
(Record Date) ในวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 และวันจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ในระหว่ำงวันที่ 24 และ 27 – 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สิ ทธิดงั กล่ำวต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ้นของบริ ษทั ฯ ก่อน นอกจำกนี้ ในกรณี ที่ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็ จสมบูรณ์
ตำมที่ กำหนดในสัญญำจองซื้ อหุ้นที่ เกี่ ยวข้อง (ดังมี รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่ งที่ ส่งมำด้ว ย 2 สำรสนเทศ
เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) บริ ษทั ฯ จะยกเลิกกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ทั้งนี้ ผูล้ งทุนในธุ รกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP จะไม่มีสิทธิ จองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ที่ออกภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและ
เสนอขำยหุ้น RO ในครั้งนี้

นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ/หรื อประธำนเจ้ำหน้ำที่สำย
งำนกำรเงิน บุคคลที่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร และ/หรื อประธำนเจ้ำหน้ำที่ สำยงำนกำรเงินมอบหมำย มี อำนำจในกำร
พิจำรณำและกำหนดรำยละเอียดอื่นใดที่ จำเป็ นและเกี่ ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษ ัท ฯ
ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
1) กำรกำหนด หรื อแก้ไขเงื่อนไข และรำยละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึง (ก) กำรจะไม่เสนอขำยหรื อไม่จดั สรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น
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RO ในกรณี ที่ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็ จสมบูรณ์ตำมที่กำหนดในสัญญำจองซื้อ
หุ้นที่เกี่ยวข้อง และ (ข) กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน กำรกำหนดวันเสนอขำย ระยะเวลำกำรจองซื้ อ และกำร
ชำระค่ำหุ้น
2) เจรจำ ตกลง เข้ำทำและลงนำมในสัญญำ และ/หรื อเอกสำรใด ๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังกล่ำว รวมถึงกำรแก้ไขสัญญำและเอกสำรดังกล่ำว
3) ลงนำมในแบบคำขออนุญำต กำรขอผ่อนผันต่ำง ๆ หนังสื อบอกกล่ำว ตลอดจนเอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังกล่ำว ซึ่ งรวมถึงกำรติดต่อ และกำรยื่นคำขออนุญำตหรื อขอ
ผ่อนผัน กำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงเอกสำรอื่นใดต่อเจ้ำหน้ำที่หรื อตัวแทน ของหน่วยงำน
ใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ตลอดจนกำรน ำหุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท ฯ ดัง กล่ ำ วเข้ำ จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
4) ดำเนิ นกำรใด ๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังกล่ำวตำม
สมควร
ในกำรนี้ ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO มีรำยละเอียดปรำกฏตำม
สิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษทั ฯ
2.2

การดาเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณี ที่มีเศษหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นแต่ละรำยตำมสัดส่ วนภำยใต้ธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น RO ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่ำวทิ้ง

2.3

ข้ อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ข้อมูลของผูจ้ องซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
มีรำยละเอียดปรำกฏตำมข้อ 2. และข้อ 3.1 ของสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่ม
ทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ

3.

กาหนดวันประชุ มผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กำหนดวันประชุ ม วิสำมัญผูถ้ ื อหุ้น ครั้ งที่ 1/2565 ของบริ ษทั ฯ ในวันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น.
ในรู ปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) โดยกำหนดวันกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ำร่ วม
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริ ษทั ฯ (Record Date) ในวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2565
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4.

การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1

บริ ษทั ฯ จะจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับธุรกรรมกำรออกและเสนอขำย
หุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์

4.2

บริ ษทั ฯ จะต้องได้รับอนุมตั ิกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจำกสำนักงำน ก.ล.ต.
ตำมที่กำหนดในประกำศเรื่ องกำรอนุญำตเสนอขำยหุ้น PP สำหรับธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP

4.3

บริ ษทั ฯ จะขออนุ มตั ิต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนสำหรับธุ รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP
และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และเข้ำทำรำยกำรซื้ อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ

5.

วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิม่
บริ ษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น RO เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนในกำรขยำยธุรกิจร้ำนค้ำของบริ ษทั ฯ ภำยใต้แบรนด์ “เทอร์ เทิล” และธุรกิจ
บริ หำรจัดกำรพื้นที่สำหรับให้เช่ำพื้นที่เชิ งพำณิ ชย์ บนสถำนีรถไฟฟ้ ำบีทีเอส รวมถึงกำรก่อสร้ำง และ/หรื อ ปรับปรุ ง
พื้นที่บนสถำนีรถไฟฟ้ ำบีทีเอสภำยใต้สัญญำให้สิทธิ ในกำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่เชิงพำณิ ชย์บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอส
กับ VGI รวมถึงเพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในกำรรองรับกำรขยำยกิจกำร หรื อกำรลงทุนเพิ่มเติมของบริ ษทั ฯ ในอนำคต
และเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่งอำจนำมำใช้เพื่อชำระค่ำตอบแทนบำงส่ วนของธุรกรรม
กำรเข้ำทำสัญญำให้สิทธิบริ หำรจัดกำรพื้นที่เชิงพำณิ ชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสที่บริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิจำก VGI
ซึ่งมีกำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็ นรำยไตรมำส ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 สำรสนเทศ
เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ กำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ให้แก่ POV ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI ภำยใต้ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP ยังจะส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีพนั ธมิตร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในกำรผนึกกำลังเสริ มสร้ำงให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ แข็งแกร่ งขึ้นอีกด้วย

6.

ประโยชน์ ทบี่ ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้น เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ต้องกำรแหล่งเงินทุน
สำหรับชำระค่ำตอบแทนของธุ รกรรมกำรเข้ำซื้ อหุ้น GW และเพื่อใช้ในกำรลงทุนก่อสร้ำง และ/หรื อ ปรับปรุ ง
พื้นที่เชิงพำณิ ชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส และเป็ นแหล่งเงินทุนสำหรับสต็อกสิ นค้ำของร้ำนเทอร์เทิล รวมถึงเพื่อ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งอำจนำมำใช้เพื่อชำระค่ำตอบแทนบำงส่ วนของธุรกรรมกำรเข้ำ
ทำสัญญำให้สิทธิ บริ หำรจัดกำรพื้นที่เชิงพำณิ ชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสที่บริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิ จำก VGI และ
เพื่อเป็ นกำรรองรับกำรขยำยธุรกิจ และโครงกำรในอนำคตของบริ ษทั ฯ ดังมีรำยละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมำ
ด้วย 2 (สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) โดยกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจะทำให้บริ ษทั ฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อกำรรองรับโครงกำรดังกล่ำว และทำให้กำรขยำยธุรกิจร้ำนเทอร์ เทิล
ของบริ ษทั ฯ และกำรให้เช่ ำพื้นที่ เชิ งพำณิ ชย์บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบี ทีเอสเป็ นไปอย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ และหำก
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บริ ษทั ฯ ใช้เงินกูท้ ้ งั จำนวนในกำรลงทุนดังกล่ำวจะกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ เนื่องจำกจะมีภำระ
ดอกเบี้ยจ่ำยเพิ่มขึ้น
นอกจำกนี้ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP จะทำให้บริ ษทั ฯ
ได้มำซึ่งพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีควำมแข็งแกร่ ง โดยสำมำรถทำให้บริ ษทั ฯ ได้มำซึ่งสิ ทธิในกำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่
เชิ งพำณิ ชย์บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอสที่ VGI ได้รับสัมปทำนมำจำกบริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จำกัด
(มหำชน) (“BTSC”) ครอบคลุมมำกที่สุดถึงจำนวน 31 สถำนี เพื่อใช้เป็ นพื้นที่ประกอบธุ รกิจร้ำนเทอร์ เทิลของ
บริ ษทั ฯ โดยพื้นที่ดงั กล่ำวเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภำพ สำมำรถเข้ำถึงและนำเสนอสิ นค้ำต่อผูบ้ ริ โภคได้เป็ นจำนวนมำก
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีสิทธิ ก่อนบุคคลภำยนอกรำยอื่นในกำรต่อระยะเวลำของสิ ทธิ ดงั กล่ำวและได้รับ สิ ทธิ
บริ หำรจัดกำรพื้นที่บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอสเพิ่มเติมจำก VGI หำก VGI ได้รับสิ ทธิ จำก BTSC หรื อบริ ษทั ใน
เครื อ ในอนำคตอีกด้วย (โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 1 สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์
และรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ซึ่ งทำให้กำรขยำยธุ รกิ จร้ ำนเทอร์ เทิ ลของบริ ษทั ฯ มี ควำมมั่นคงและ
แน่นอน และมีโอกำสเติบโตในอนำคตรวมถึงสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงธุรกิจให้แก่บริ ษทั ฯ
7.

ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน

7.1

นโยบายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของกำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั หลังหักภำษี
เงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตำมกฎหมำย และเงินสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็ นและเหมำะสม ทั้งนี้ อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล
ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม โดยจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ้น

7.2

สิทธิในการได้ รับเงินปันผล
ผูจ้ องซื้ อหุ้นสำมัญ เพิ่ มทุนจะมี สิ ทธิ ได้รั บเงิ นปั น ผลจำกกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ เมื่ อ ผูจ้ องซื้ อได้รับกำร
จดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุ้นในหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ แล้ว โดยมีชื่อปรำกฏเป็ นผูถ้ ือหุ้นในทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ มีกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผล ทั้งนี้ เป็ นไปตำมนโยบำย กฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
โปรดพิจำรณำข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเพิ่มทุนหรื อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภำยใต้ธุรกรรมกำรออก
และเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมข้อ 5. ของสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2
สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
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9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

การดาเนินการ
วัน / เดือน / ปี
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2565
วัน ก ำหนดรำยชื่ อ ผู ้ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ำ ร่ ว มประชุ ม
วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2565
วิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)
วันประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2565
จดทะเบียนมติเพิม่ ทุนจดทะเบียนกับกระทรวง
ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุม
พำณิ ชย์
ผูถ้ ือหุ้นมีมติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียน
ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น PP
ขอรับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอ
ภำยหลังจำกได้รับกำรอนุมตั ิจำก
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
หลังได้รับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต.
แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ ทั้งนี้
ภำยในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2565
จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพำณิ ชย์
ภำยใน 14 วันนับจำกวันจองซื้อและ
ชำระค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ธุรกรรมกำรออกและเสนอขำยหุ้น RO
วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญ
วันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2565
เพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering)
(Record Date)
วันจองซื้อและชำระค่ำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วน
วันที่ 24 และระหว่ำงวันที่ 27 ถึงวันที่
กำรถือหุ้น (Rights Offering)
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565
จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพำณิ ชย์
ภำยใน 14 วันนับจำกวันจองซื้อและ
ชำระค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
นำหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ทั้งสำหรับธุ รกรรมกำรออก
จะแจ้งให้ทรำบในภำยหลัง
และเสนอขำยหุ้น PP และธุรกรรมกำรออกและเสนอขำย
หุ้น RO เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
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บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่ำสำรสนเทศในแบบรำยงำนนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยวรพจน์ จรรย์โกมล)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่
2/2565 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (1) การเข้า
ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด (ไม่เพียงแต่บางส่วน) ในบริ ษทั กรุ๊ ปเวิร์ค จากัด (“GW”) เป็ นจานวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน GW จากผูถ้ ือหุ้นเดิมของ GW ทั้งหมดจานวน 3 ราย ได้แก่ (ก)
บริ ษทั วีจีไอ จากัด (มหาชน) (“VGI”) (ข) บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ (ค) Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรี ยกว่า
“กลุ่มผู้ขาย”) ในราคาซื้ อขายจานวน 110 ล้านบาท (“ธุรกรรมการเข้ าซื้ อหุ้น GW”) (2) การเข้าทาสัญญาให้สิทธิ บริ หาร
จัดการพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) จานวน
31 สถานี กับ VGI เพื่อรับสิ ทธิ จาก VGI ในการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าว รวมถึงการ
ลงทุนก่อสร้างร้านค้าของบริ ษทั ฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาดังกล่าว และการปรับปรุ งร้านค้าให้เช่าที่มีอยูเ่ ดิม
รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิม่ เติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้
สัญญาดังกล่าว (“ธุ รกรรมการเข้ าทาสั ญญาให้ สิทธิฯ”) และ (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิ น
984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรู ปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ให้แก่บริ ษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จากัด (“POV”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้อยละ 100
ของจานวนหุ้นทั้งหมด บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท
รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) นั้น
ธุ รกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW และธุ รกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ (“รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ”) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์
ในการทารายการที่ มี นัยสาคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) โดยธุรกรรม
การเข้าซื้ อหุ้น GW มีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ มีขนาดรายการสู งสุ ด
เท่ากับร้อยละ 794.37 ซึ่ งคานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่
ผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรม
รวมกันเท่ากับร้อยละ 816.29 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์รายการอื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมาก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในครั้งนี้ ดังนั้น ขนาดรายการของธุรกรรมทั้งสอง จึงรวมเท่ากับร้อยละ 816.29 ซึ่ งสู งกว่าร้อยละ 50
จึงเข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป
นอกจากนี้ เนื่องจาก POV จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จานวน
ไม่เกิ น 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกิ นร้ อยละ 70.65 ของจานวนหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ของบริ ษทั ฯ
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(ในกรณี ที่ไม่มีผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ รายใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)1
ดังนั้น ภายหลังการเข้าซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว VGI และ POV จะเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้ VGI และ
POV เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน”) และธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW จาก VGI ธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ กับ VGI และธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (“รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษัทฯ”) โดยธุ รกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.60 ธุ รกรรมการเข้าทาสัญญาให้
สิ ทธิ ฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,163.17 และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV มีขนาดรายการเท่ากับ
ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่
ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทั้งสามธุรกรรม
รวมกันเท่ากับร้อยละ 2,545.64 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ฯ
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ขอแจ้งสารสนเทศของรายการข้างต้นเพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ในบัญชี 2 ของประกาศรายการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไป และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1)

2)

สารสนเทศตามบัญชี 1 ของประกาศการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปฯ และตามที่กาหนดไว้ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.1

สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ ปรากฏตามสิ่ งที่
ส่ งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชั่น อินเตอร์
เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

1.2

สารสนเทศเกี่ ยวกับธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์
เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ ผ้ถู ือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เสนอต่อผูถ้ ือหุ้นด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่า
ข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มี

1

POV จะถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้ทาการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) จานวน 240,000,000 หุ้น(“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO”) ภายใต้สมมติฐานว่าผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ
ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจานวน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่ งที่
ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
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ข้อความอันเป็ นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งจาเป็ นต้องมีหรื อต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มี
ข้อความที่ทาให้บุคคลอื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ
3)

คุณสมบัตแิ ละรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริ ษ ัท ฯ ได้แ ต่ ง ตั้งบริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ ด แวนเทจ จ ากัด ซึ่ ง เป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงิ นที่ อ ยู่ใ นบัญชี ร ายชื่ อที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นชอบ เป็ นที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด ไม่ได้ถือหุ้นในบริ ษทั ฯ POV และ VGI และ
บุคคลดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนี้ รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการ
ได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ และรายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 5 (รายงาน
ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ รายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน))

4)

หนีส้ ินของบริษัทฯ

4.1)

ยอดรวมของตราสารหนีท้ ี่ออกจาหน่ ายแล้วและที่ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ ายของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นมีมติ
ไว้และมอบอานาจให้ แก่คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พจิ ารณาออกจาหน่ ายตามที่เห็นสมควร
- ไม่มี -

4.2)

ยอดรวมของเงินกู้ที่มกี าหนดระยะเวลา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั ฯ ไม่มียอดเงินกูย้ ืมที่มีกาหนดระยะเวลาจากสถาบันการเงิน

4.3)

ยอดรวมหนีป้ ระเภทอื่นของบริษัทฯ รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินประเภทอื่น (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น) ดังนี้
ประเภทหนีส้ ิน

มูลค่าหนีส้ ิน (ล้านบาท)

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

6.35

ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสิ นค้า

3.05

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

1.07

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

92.51

สารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน

8.66

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

1.04
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4.4)

หนีท้ ี่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษทั ย่อ ยไม่มี ภ าระผูก พันเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากภาระผูก พันที่ เ ปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ของบริ ษทั ฯ ที่ผ่านการตรวจสอบ
ของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว กล่าวคือ บริ ษทั ฯ มี (ก) รายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจานวนเงิน 39 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้างส่ วนปรับปรุ งพื้นที่เช่า และ (ข) หนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกเพื่อค้ าประกันให้แก่บริ ษทั ฯ ในวงเงินจานวน
0.1 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ

5)

ข้ อมูลของบริษัทฯ

5.1)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจ สานักพิมพ์ โดยผลิตและจาหน่ ายสิ่ งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊กและสิ่ งพิมพ์สาหรับ
เยาวชนประเภทการ์ ตูนและนิ ยาย ทั้งในแบบรู ปเล่มและหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์หรื ออีบุ๊ก (E-book) รวมถึงธุ รกิจ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์หรื ออีคอมเมิร์ซ (E-commerce) บนเว็บไซต์ชื่อ “เนจาวู (Nejavu)” เพื่อเป็ นช่องทางจาหน่ าย
สิ่ งพิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ และสิ นค้าลิขสิ ทธิ์ ต่าง ๆ ของกลุ่มพันธมิตร และในช่วงกลางปี 2564 ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ
ได้เริ่ มประกอบธุรกิจบริ หารจัดการร้านค้าของบริ ษทั ฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์ เทิล” โดยเริ่ มต้นที่สถานีเซนต์หลุยส์
เป็ นแห่ งแรก และอยู่ระหว่างดาเนิ นการธุ รกิจร้านค้าดังกล่าวบนพื้นที่สถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสอีก 2 สถานี ได้แก่
สถานี อ นุ สาวรี ย ์ชัย สมรภู มิ และสถานี เ พลิ น จิ ต โดยคาดว่ า จะเริ่ ม ด าเนิ น การในไตรมาสที่ สองของปี 2565
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจบริ หารจัดการพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าวด้วย ซึ่ ง
มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
1.

ธุรกิจสานักพิมพ์
1.1

สิ่ งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก ดาเนิ นการโดยบริ ษทั ฯ ภายใต้ชื่อสานักพิมพ์ “เนชัน่ บุ๊คส์” มีลูกค้า
กลุ่ ม เป้ า หมายหลัก คื อ ผูท้ ี่ มี อ ายุต้ ัง แต่ 25 ปี ถึ ง 44 ปี นอกจากนี้ เพื่ อ สร้ างความแตกต่ างและ
เอกลักษณ์ให้กบั สิ นค้า รวมทั้งภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ลูกค้าสามารถจดจาได้ง่าย บริ ษทั ฯ จึงแบ่ง
แบรนด์ย่อยออกเป็ น (ก) Nation Books สาหรั บหนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊กแนวบริ หารและการจัดการ
ภาษาและการเรี ยนรู ้ อัตชีวประวัติ สุ ขภาพ ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ จากนักเขียนและสานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ข) NB Horror สาหรับหนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับนิยายแปล แนว
สยองขวัญ สื บสวนสอบสวน ฆาตกรรม และ (ค) NB Lite สาหรับหนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับนิ ยาย
แปล แนวอบอุ่นหัวใจและโรแมนติก

1.2

สิ่ งพิมพ์สาหรับเยาวชน ดาเนินการโดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด
(“NGE”) เน้นการ์ ตูนญี่ปุ่นและนิ ยายเพื่อความบันเทิง โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นวัยรุ่ นและกลุ่ม
คนทางาน ผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ถึง 34 ปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ และ NGE ถือเป็ นหนึ่ งในสานักพิมพ์ราย
ใหญ่ในประเทศไทยที่เป็ นผูไ้ ด้รับลิขสิ ทธิ์ ในการพิมพ์และจาหน่ายการ์ ตูนญี่ปุ่นจากสานักพิมพ์ญี่ปุ่น
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ชั้นน า ทั้งนี้ แบรนด์ย่อยส าหรั บสิ่ งพิ มพ์ส าหรั บเยาวชนแบ่ งออกเป็ น (ก) NED Comics สาหรั บ
หนังสื อการ์ ตูนยอดนิ ยมและนิ ยายที่ ได้รับลิ ขสิ ทธิ์ แปลจากประเทศญี่ ปุ่น (ข) NED Pastel สาหรั บ
หนังสื อการ์ตูนแนวอบอุ่นหัวใจและโรแมนติก
2.

ธุรกิจค้าปลีก เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจสิ่ งพิมพ์มีแนวโน้มลดลง บริ ษทั ฯ จึงมองหาธุรกิจใหม่ที่เหมาะสม
และเติ บโตได้แม้ในสภาวะตลาดที่ ผนั ผวน จึ งได้เข้าลงทุนในธุ รกิ จค้าปลี กบนพื้นที่ ที่มีโอกาสเติ บโตได้
อย่างเช่นระบบคมนาคมในกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากมีโครงข่ายและเส้นทางการเดินรถที่ครอบคลุมและ
เข้าถึงพื้นที่สาคัญ อีกทั้งเป็ นวิธีการเดินทางที่สะดวกสบาย นาไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็ ว ทาให้มีผโู ้ ดยสาร
จานวนมาก ร้านค้าของบริ ษทั ฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์ เทิล” จึงได้เปิ ดให้บริ การบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อ
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอสทุกเพศ ทุกวัย โดยรู ปแบบของร้านจะเน้นการนาเสนอ
ความสะดวกสบายและความรวดเร็ วในการเลือกซื้ อ โดยมีประเภทสิ นค้าครอบคลุมตั้งแต่อาหาร เครื่ องดื่ม
สิ นค้าทาความสะอาดร่ างกายและบารุ งผิวกาย สิ นค้าเวชสาอางและของใช้ในบ้าน และอื่น ๆ ที่บริ ษทั ฯ ได้
จัดหาผ่านผูค้ า้ ปลีก ผูค้ า้ ส่ง และผูผ้ ลิตสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงและได้รับมาตรฐานระดับประเทศ อีกทั้งยังมีสินค้า
ฝากขายที่มีศกั ยภาพและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด เช่น เบเกอรี่ แบรนด์อาฟเตอร์ ยู (After You) แกดเจ็ตแบ
รนด์เซี่ ยวมี่ (Xiaomi) เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเติมเต็มความต้องการที่หลากหลายในสิ นค้าแต่ละประเภท โดยมี
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายคือ ผูโ้ ดยสารอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ พกั อาศัยหรื อทางานในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล มีรายได้ต้ งั แต่ระดับปานกลางขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชี ยลมีเดียในแต่ละวันเพื่อรั บ
ข่าวสาร และคุน้ เคยกับการชาระเงินแบบไร้เงินสด นอกจากนี้ ขอบเขตธุรกิจค้าปลีกยังครอบคลุมถึงการ
บริ หารจัดการพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสให้แก่ผเู ้ ช่ารายอื่น ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะคัดเลือกผู ้
เช่าพื้นที่ที่มีศกั ยภาพและมาตรฐานในการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผูโ้ ดยสาร
รถไฟฟ้าบีทีเอสและชุมชนใกล้เคียง ตัวอย่างเช่น สิ นค้าแฟชัน่ บริ การจัดส่ งพัสดุ บริ การความงามต่าง ๆ เป็ น
ต้น โดยมีเป้าหมายใหม่ในการสร้างแหล่งไลฟ์ สไตล์บนสถานีรถไฟฟ้า

ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้
ในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริ ษทั ฯ ที่ เว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต.
(www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.nine.co.th)
ในการนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็ นดังนี้

99.99%
บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด

บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด
(มหาชน)
99.99%
บริ ษทั วันเวิลด์ มีเดีย จากัด*

18.35%

บริ ษทั ทรานส์.แอด โซลูชนั่
จากัด

10.00%
บริ ษทั อาร์เอสแพลนบี จากัด
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*
5.2)

หยุดประกอบกิจการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

แนวโน้ มธุรกิจ
ธุรกิจสานักพิมพ์ ในปี 2564 มูลค่ารวมของอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์แบบรู ปเล่มอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับมูลค่ารวมในปี 2563 ซึ่ งอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่ งต่ากว่าจากที่คาดการณ์ไว้ที่
18,000 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการปรั บวิถีการใช้ชีวิตของผูค้ นในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดโควิด -19 เช่ น
นักเรี ยนและนักศึกษาจาเป็ นต้องเรี ยนออนไลน์ คนวัยทางานต้องทางานที่บา้ นเป็ นหลัก เป็ นต้น ส่ งผลให้ผคู ้ นเปิ ดรับ
และเสพสื่ อดิ จิทัลมากขึ้น ประกอบกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ มีให้เลื อกหลากหลายมากขึ้น ทาให้ธุรกิ จเกี่ ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทลั เติบโตอย่างมาก เช่น อินเทอร์เนตความเร็ วสู ง สื่ อดิจิทลั อีบุ๊ก เป็ นต้น เมื่อพิจารณาพฤติกรรมนักอ่าน
จากข้อมู ลของ Stratista พบว่ า ร้ อยละ 71 ของคนไทยใช้อิ นเทอร์ เน็ ตในการอ่ านหนังสื อและข่ าวสารออนไลน์
ประกอบกับผลการสารวจของสมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าหน่ายหนังสื อแห่ งประเทศไทยพบว่า ช่องทางที่ได้รับความ
นิยมในการเลือกซื้อสิ่ งพิมพ์ คือ ร้านหนังสื อ ที่ร้อยละ 81 งานสัปดาห์หนังสื อ ที่ร้อยละ 61 ช่องทางออนไลน์ ที่ร้อยละ
51 และอีบุ๊ก ที่ร้อยละ 20
การยกเลิ ก งานสั ป ดาห์ ห นัง สื อ เนื่ อ งจากสถานการณ์ โ ควิ ด -19 ท าให้ ส านัก พิ ม พ์ต่ า ง ๆ ไม่ ส ามารถส่ ง มอบ
ประสบการณ์งานหนังสื อให้กบั นักอ่านได้อย่างเช่นเดิม กอปรกับจานวนพ็อกเก็ตบุ๊กออกใหม่มีสัดส่ วนที่น้อยลง
ด้วย ส่งผลให้ความต่อเนื่องและความน่าสนใจของการอ่านลดลงไป ยอดขายของงานสัปดาห์หนังสื อในปี 2564 จึง
ลดลงกว่า 70 ล้านบาท หรื อลดลงเท่ากับร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2563 ขณะที่อีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างก้าวกระโดด
และเข้ามามี บทบาทสาคัญในธุ รกิจสานักพิมพ์ในการสร้างยอดขาย การรั บรู ้ (Awareness) และการมี ส่วนร่ วม
(Engagement) เชื่ อมโยงกับกลุ่มนักอ่านในโลกยุคดิ จิทลั ออนไลน์ทดแทนช่ องทางออฟไลน์ นอกจากนั้นหาก
พิจารณาตลาดหนังสื อประเภทนิยายจะพบว่ามีการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากนักเขียนอิสระสามารถสร้างผลงานได้
สะดวกเพราะมีแพลตฟอร์มออนไลน์รองรับ ทาให้มีนิยายใหม่ ๆ ออกมาจานวนมาก ต่างจากการ์ตูนญี่ปุ่นหัวเรื่ อง
ใหม่ที่ตอ้ งใช้เวลาในการติดต่อขอลิขสิ ทธิ์ การแปลและตรวจสอบคุณภาพ สานักพิมพ์การ์ ตูนญี่ปุ่นส่ วนใหญ่จึง
ยังคงสามารถรักษาตาแหน่งของตนเองในอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ได้จากกลยุทธ์การต่อยอดจากการ์ ตูนเรื่ องดังที่มี
หลายภาค ทาให้เป็ นที่นิยมและติดตลาดได้อย่างรวดเร็ วเพราะลูกค้าคุน้ ชินอยูแ่ ล้ว
จากภาพรวมอุ ต สาหกรรมสิ่ ง พิ ม พ์แ บบรู ป เล่ มที่ หดตัว ลง ท าให้ธุ ร กิ จ ส านัก พิ ม พ์เร่ ง ปรั บ ตัว เข้า หาช่ อ งทาง
ออนไลน์มากขึ้น ทั้งบนแพลตฟอร์ มของตนเอง ของพันธมิตรธุรกิจ และอีคอมเมิร์ซ เพื่อขายสิ นค้า สร้างยอดขาย
สร้างการรับรู ้ จัด โปรโมชั่น ทาโปรแกรมสะสมแต้มและแลกของรางวัล นักอ่านจึงได้รับประสบการณ์แบบไร้
รอยต่อในช่ องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ขณะเดี ยวกัน ตลาดอีบุ๊กที่ เติ บโตอย่างมาก ผูเ้ ล่นทั้งเก่ าและใหม่เร่ ง
ปรับปรุ งช่องทางการเข้าถึงของนักอ่านหรื อ Touch Point ในออนไลน์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนัก
อ่านให้ดีที่สุด เกิดเป็ นคุณภาพของการสร้างรายได้ที่มากขึ้น
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ในปี 2565 ตลาดอีบุ๊กทัว่ โลกจะเติบโตและมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 1,080,000 ล้านบาท โดยมี
Amazon ครองส่ วนแบ่งการตลาดมากที่สุด สาหรับมูลค่าตลาดของอีบุ๊กและสื่ อดิจิทลั ของไทย ในปี 2564 เติบโต
กว่าเท่าตัว มีมูลค่ารวมที่ 2,000 ล้านบาท โดยมูลค่าของตลาดอีบุ๊กอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านบาท และมีแนวโน้ม
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เติ บโตต่อเนื่ องในอัตราร้ อยละ 14 ต่อปี ข้อมูลจาก InfoQuest และ MarketThink) ปั จจัยหลักมาจากการที่ ผูค้ น
ทุกเพศทุกวัยเปิ ดรับประสบการณ์ดิจิทลั มากขึ้น เช่น การชาระเงินแบบไร้เงินสดผ่านมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของภาครัฐ การใช้แอปพลิเคชันในการสัง่ สิ นค้าและรับบริ การที่รวดเร็ วและปลอดภัย เป็ นต้น และจากสถิติการใช้
อินเทอร์เน็ตของคนไทยเฉลี่ยมากกว่า 8.4 ชัว่ โมงต่อวัน คิดเป็ นอันดับ 3 ของโลก โดยจานวน 2.5 ชัว่ โมงได้ถูกใช้
ไปบนแพลตฟอร์ มสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดโอกาสการเติบโตของธุ รกิจดิจิทลั คอนเทนต์ เช่น ธุ รกิจให้บริ การ
ระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กร (E-library) ที่มีสานักพิมพ์และนักเขียนอิสระร่ วมผลิ ตสื่ อคุณภาพหลากหลาย
รู ปแบบ ส่งผลให้ตลาดอีบุ๊กสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าองค์กรมากขึ้น จึงเห็นได้ว่า ธุรกิจผูผ้ ลิตอีบุ๊กจะเข้ามาช่วยเติม
เต็มความต้องการของลูกค้าให้ได้รับสิ นค้าที่สะดวกและรวดเร็ วในราคาที่เหมาะสม
สาหรับภาพรวมการแข่งขันในธุรกิจสานักพิมพ์การ์ ตูนญี่ปุ่น นิยาย และหนังสื อแนวฮาวทู เมื่อเปรี ยบเทียบขนาด
สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ กับผูป้ ระกอบรายอื่นจะพบว่า ผูป้ ระกอบการแต่ละราย
มีขนาด ช่วงรายได้และกาไรที่ใกล้เคียงกัน โดยในปี 2563 มีช่วงรายได้อยูใ่ นระดับ 50 - 200 ล้านบาท โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ
เชื่อว่า ด้วยความเป็ นสากลของการ์ตูนญี่ปุ่นที่คาแรคเตอร์การ์ตูนได้รับความนิยมทัว่ โลก มีฐานนักอ่านที่แข็งแกร่ ง
ซึ่ งติดตามและสะสมการ์ ตูนตั้งแต่เด็ก และมีแนวโน้มสนับสนุนคาแรกเตอร์การ์ตูนตัวโปรดเมื่อมีกาลังซื้ อมากขึ้น
เนื่องจากเป็ นความชอบและถือเป็ นงานอดิเรก
กลุ่มบริ ษทั ฯ ถือเป็ นหนึ่งในสานักพิมพ์ที่ดาเนิ นธุรกิจจัดจาหน่ายการ์ตูนญี่ปุ่นมากที่สุดในไทย มีลิขสิ ทธิ์การ์ตูนดัง
จานวนมากอยูใ่ นครอบครอง และมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจมากมาย ทั้งในรู ปแบบการ์ตูนภาคพิเศษ การ์ตูนจัดชุด
และสิ นค้าสะสมพิเศษ ในขณะที่สิ่งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก แบรนด์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ก็เป็ นที่ยอมรับและจดจา
ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้า ของลิ ขสิ ทธิ์ และนัก อ่ านกลุ่ม ต่า ง ๆ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในหมวดธุ รกิ จ
การตลาด และการลงทุน เหล่านี้ถือเป็ นฐานรากที่สาคัญที่ช่วยส่งสริ มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันใน
ธุรกิจสานักพิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ต่อไป
ธุรกิจค้ าปลีก ในปี 2564 อุตสาหกรรมค้าปลีกมีมูลค่าประมาณ 2,913,000 ล้านบาท (วิจยั กรุ งศรี ) เพิ่มขึ้นจากปี
2563 ประมาณ 60,000 ล้านบาท โดยปั จจัยสาคัญที่ ส่งผลต่ออุตหสาหกรรมทั้งเชิ งบวกและเชิ งลบ ได้แก่ การ
บริ โภคภายในประเทศ มาตรการภาครัฐจึงมีความสาคัญในการกระตุน้ เศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายของครัวเรื อน
เป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์โควิด -19 ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ
โดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผูป้ ระกอบค้าปลีกในฐานะหนึ่งในผูไ้ ด้รับผลกระทบอย่างรุ นแรงและต้องปรับตัว
อย่างมากให้เข้ากับยุคดิจิทลั ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย เพื่อบริ หารจัดการรายได้ ควบคุมรายจ่าย และการลงทุนให้
เกิดประสิ ทธิภาพและสภาพคล่องของธุรกิจ โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่สาคัญคือ การเข้าถึงลูกค้าด้วยการทาตลาดหลาย
ช่องทาง (Omni-Channel) ในการสื่ อสารและเติมเต็มความต้องการตามพฤติกรรมของลูกค้า ทั้ง Chat & Shop และ
Click & Collect ดังนั้น หน้าร้านจึงมีส่วนสาคัญในการทาหน้าที่สร้างแรงจูงใจและนาเสนอประสบการณ์ที่ดีต่อ
ลูกค้า ในขณะเดียวกันช่องทางออนไลน์ก็มีความจาเป็ นต่อการให้ขอ้ มูลสิ นค้าและบริ การ การลงทุนพัฒนาระบบ
โครงสร้างเทคโนโลยีของผูป้ ระกอบการ จึงมีความสาคัญในการรักษาส่วนแบ่งการตลาด
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สาหรับธุรกิจให้เช่าพื้นที่คา้ ปลีกในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล หากเปรี ยบเทียบระหว่างปี 2564 กับปี 2563
พบว่า อุปสงค์มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยโดยปี 2564 อยูท่ ี่ 5.99 ตารางเมตร ซึ่งลดลงจากปี 2563 ซึ่งอยูท่ ี่ 6.13 ตาราง
เมตร คิดเป็ นการลดลงเท่ากับร้อยละ 2.2 และคาดว่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 2.3 ถึงร้อยละ 4 ต่อปี
ในปี 2565-2566 (ข้อมูลจากวิจยั กรุ งศรี ) ผูป้ ระกอบการให้เช่าพื้นที่จึงต้องบริ หารจัดการอัตราค่าเช่า เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ผเู ้ ช่า
สาหรับภาพรวมการแข่งขันในธุ รกิ จค้าปลีก ด้วยบริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ล่นรายใหม่ในธุ รกิจนี้ จึงนับว่ามีขนาดเล็กเมื่อ
เทียบกับผูเ้ ล่นรายอื่น ๆ ทั้งในแง่รายได้ จานวนสาขา และจานวนพื้นที่ที่ให้เช่าเชิงพาณิ ชย์แก่ผเู ้ ช่ารายอื่น อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ เชื่ อมั่นว่า จากศักยภาพของที่ ต้ งั ร้ านค้าของบริ ษทั ฯ และพื้นที่ ที่ให้เช่ าเชิ งพาณิ ชย์แก่ ผูเ้ ช่ ารายอื่นของ
บริ ษทั ฯ รวมถึงแนวทางการทาการตลาดที่เน้นสิ นค้าที่มีคุณภาพและการให้บริ การที่ดี อีกทั้งมีทีมบริ หารที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวงการค้าปลีกมาอย่างยาวนาน เหล่านี้จะเป็ นกุญแจสาคัญของความสามารถในการ
แข่งขันของบริ ษทั ฯ ได้ในอนาคต
6)

ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา และคาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในปี
ที่ผ่านมาและปี ปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่ าสุ ดตลอดจนปัจจัยความเสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบต่ อกาไรของบริ ษัทจด
ทะเบียน

6.1)

ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
(1)

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
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

9.02

0.06

0.54

ลูกหนี้การค้า

20.05

16.52

12.41

รายได้คา้ งรับ

3.20

2.21

1.55

ลูกหนี้อื่น

0.20

46.75

1.56

สิ นค้าคงเหลือ

19.43

15.09

15.03

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

13.40

10.63

8.46

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

322.67

265.20

296.95

เงินลงทุนชัว่ คราว
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

72.41

-

ส่วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์

50.03

8.75

11.43

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

96.99

12.66

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

10.43

7.39

6.40

-

-

1.97

19.73

11.71

-

1.92

1.76

1.89

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

179.10

114.68

21.69

รวมสินทรัพย์

501.77

379.88

318.64

9.48

5.41

4.55

เจ้าหนี้อื่น

11.23

13.52

14.02

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

31.77

15.26

8.58

6.35

3.35

-

-

0.56

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

4.12

8.04

5.74

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

62.95

46.14

32.89

92.51

9.68

-

สารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน

8.66

12.19

11.21

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

1.04

2.22

0.51

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

102.20

24.09

11.72

รวมหนีส้ ิน

165.15

70.23

44.61

ทุนจดทะเบียน

390.55

390.55

390.55

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

365.55

365.55

365.55

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

342.65

342.65

342.65

10.65

10.65

10.65

ขาดทุนสะสม

(382.23)

(448.97)

(444.74)

รวมส่ วนของบริษัทใหญ่

336.62

269.88

274.11

-

39.77

(0.08)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

336.62

309.65

274.03

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

501.77

379.88

318.64

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

กาไรสะสม (ขาดทุน)
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(2)

งบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาท
งบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ

96.30

74.21

56.32

รายได้อื่น

21.18

4.67

9.62

รวมรายได้

117.48

78.88

65.94

57.65

52.61

39.26

ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
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งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
พ.ศ. 2564

ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในบริ หาร

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

60.39

55.38

61.24

-

-

(41.31)

รวมค่าใช้ จ่าย

118.04

107.99

59.19

กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้ นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้ จากการดาเนินงานต่อเนื่อง

(0.56)

(29.11)

6.75

1.52

1.32

0.56

(5.51)

(3.47)

(0.52)

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง

3.43

(26.96)

6.71

กาไร (ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนิ นงานที่
ยกเลิก-สุ ทธิจากภาษี

39.69

0.46

(105.65)

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

43.12

(26.50)

(98.94)

(1.63)

-

(0.79)

กาไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น - สุ ทธิจากภาษีเงินได้

25.25

22.20

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

23.62

22.20

(0.79)

43.12

(26.56)

(98.95)

-

0.06

0.01

43.12

(26.50)

(98.94)

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและสารองต่างๆ

ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในก าไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
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งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

66.74

(4.35)

(99.74)

-

0.06

0.01

66.74

(4.29)

(99.73)

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด
จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง (บาท)

0.01

(0.07)

0.02

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก (บาท)

0.11

-

(0.29)

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(3)

งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน ) สาหรับปี

43.12

(26.38)

(98.94)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

(5.61)

(3.47)

(0.25)

ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี

14.48

12.60

18.70

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(โอนกลับ)

(0.53)

(0.12)

(41.31)

การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับ (โอนกลับ)

(4.77)

2.74

(0.13)

0.74

(0.85)

(0.48)

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

-

-

30.45

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์

-

-

2.34

ปรับรายการที่กระทบกาไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสด
รับ (จ่าย)

สิ ทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน (โอนกลับ)
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งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย

0.65

0.05

0.11

กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ าย/ ตัดจาหน่ าย
อุปกรณ์

-

(0.06)

0.05

กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ทางการเงิน

(3.02)

(1.81)

-

(14.39)

-

-

(2.31)

3.84

0.45

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

1.08

0.99

1.62

(กาไร) ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น

0.53

(0.05)

(0.91)

(กาไร) ขาดทุน จากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

(40.72)

-

-

เงินปันผลรับ

(16.34)

-

-

รายได้ทางการเงิน

(0.91)

(1.52)

(3.86)

ต้นทุนทางการเงิน

1.52

1.32

0.59

(25.95)

(12.72)

(91.57)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(5.43)

(4.50)

51.63

สิ นค้าคงเหลือ

(0.31)

(1.95)

(1.93)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(2.22)

0.12

(1.09)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(0.22)

0.19

(0.51)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

13.24

5.68

(30.01)

0.62

(1.61)

(1.89)

(6.25)

-

-

0.52

0.01

(0.31)

(26.00)

(14.78)

(75.68)

โอนกลับรายการเจ้าหนี้
ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสิ นค้า (โอนกลับ)

ขาดทุนจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ไปในการดาเนินงาน
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งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

จ่ายดอกเบี้ย

(1.52)

(1.32)

(0.38)

จ่ายภาษีเงินได้

(3.32)

(0.81)

(1.31)

0.99

0.52

0.42

(29.85)

(16.39)

(76.95)

(267.41)

(165.57)

(0.44)

เงิ น สดรั บ จากการขายสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น
หมุนเวียนอื่น

336.77

147.13

-

ซื้อสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

(5.00)

(9.90)

-

เงินสดจ่ายสุ ทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

(30.82)

-

เงินสดรับสุ ทธิจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

80.08

-

0.01

0.06

0.12

(26.67)

(0.32)

(3.53)

ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(6.01)

(6.24)

(4.18)

เงินปันผลรับ

16.34

-

-

ดอกเบี้ยรับ

0.91

1.74

3.64

129.02

(63.92)

(4.39)

(3.41)

(3.15)

-

เงินปั นผลจ่ายของบริ ษทั ย่อยให้แก่ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

(12.33)

-

-

กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(15.74)

(3.15)

-

เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดเพิ่ ม ขิ้ น
(ลดลง) สุ ทธิ

83.43

(83.46)

(81.34)

รับคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
ซื้อส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
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งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
พ.ศ. 2564

(4)

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1
มกราคม

173.94

257.40

338.74

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31
ธันวาคม

257.37

173.94

257.40

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
รายการ

หน่ วย

2564

2563

2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

5.13

5.75

9.04

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

4.55

4.13

8.22

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

(0.55)

(0.41)

(1.55)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

5.27

5.13

5.16

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

68.36

70.17

69.77

อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ

เท่า

3.43

3.55

6.71

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย

วัน

104.94

101.34

53.68

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

เท่า

7.95

10.74

20.31

ระยะเวลาชาระหนี้

วัน

45.27

33.51

17.73

Cash Cycle

วัน

128.03

138.00

105.72

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profit)
อัตรากาไรขั้นต้น

ร้อยละ

38.52

27.91

(36.08)

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

ร้อยละ

(24.40)

(47.00)

(163.36)

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

ร้อยละ

127.03

46.99

69.47

อัตรากาไรสุ ทธิ

ร้อยละ

35.82

(32.89)

(123.72)

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น

ร้อยละ

13.06

(9.08)

(30.55)

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
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รายการ

หน่ วย

2564

2563

2562

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

ร้อยละ

9.58

(7.58)

(25.75)

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร

ร้อยละ

156.92

(232.51)

(768.79)

เท่า

0.27

0.23

0.21

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น

เท่า

0.49

0.23

0.16

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย

เท่า

(22.33)

(13.97)

(130.78)

อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน

เท่า

(0.91)

(2.50)

(9.98)

-

-

-

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน

อัตราการจ่ายเงินปันผล

ร้อยละ

หมายเหตุ ตัวเลขที่ใช้คานวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวข้างต้น เป็ นตัวเลขที่รวมส่วนงานที่ยกเลิก
6.2)

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน สาหรับปี 2564 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ภาพรวมผลการดาเนินงานปี 2564 สาหรับงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผลประกอบการก่อนรวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มีผลกาไรจานวน 43.12 ล้านบาท และหาก
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจานวน 23.62 ล้านบาทแล้ว มีผลกาไรจานวน 66.74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2563 ซึ่ งมีผลขาดทุนจานวน 4.29 ล้านบาท คิดเป็ นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,656 ซึ่ งมีสาระสาคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงสรุ ปได้ดงั นี้
1.

2.

รายได้สาหรับปี 2564 รวม 117.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.92 เมื่อเทียบกับปี 2563 เหตุผลหลักมาจาก
•

รายได้จากการขายสิ นค้า มียอดขายรวม 83.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.31 สาเหตุมาจากรายได้
จากการจ าหน่ ายพ็อกเก็ต บุ๊ก ที่ เพิ่ มขึ้น และรายได้จ ากการขายหนังสื อการ์ ตู นเล่ มปลี ก และชุ ด
สาหรับสะสม (Collectable Set)

•

รายได้จากการให้บริ การรวม 13.26 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.01 สาเหตุหลักมาจากรายได้
จากการจาหน่ายหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊กและการ์ตูน และค่าจ้างแปลการ์ตูน

•

รายได้จากเงินปันผลจานวน 16.34 ล้านบาท จากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย และรายได้อื่น ๆ จานวน
4.84 ล้านบาท

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสาหรับปี 2564 รวม 119.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.38 เมื่อเทียบกับปี 2563 เหตุผล
หลักมาจาก
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•

ต้นทุนขายและบริ การจานวน 57.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.58 จากจานวนหัวหนังสื อที่ ออก
เพิม่ ขึ้น และต้นทุนการแปลการ์ตูนที่มากขึ้นตามจานวนหัวหนังสื อที่ออกและจัดจาหน่าย

•

ค่ าใช้จ่ ายในการขายและบริ หารจ านวน 60.39 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 9.05 เมื่ อเที ยบกับปี ก่ อน
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพิ่มเติมในส่ วนของธุ รกิจค้าปลีก รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการก่อสร้างร้านค้าและปรับปรุ งสภาพพื้นที่ขายบนสถานีรถไฟฟ้า ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

•

ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชีและค่าธรรมเนียมธนาคารจานวน 1.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.15

ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน สาหรับ
ปี 2564 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของ
บริ ษทั ฯ ที่เว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) และเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ (https://www.nine.co.th)
6.3)

ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อกาไรของบริษัทฯ

6.3.1)

การแพร่ ระบาดของโรคโควิด- 19
จากมาตรการรักษาระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อควบคุมการแพร่ ระบาด พื้นที่การจัดจาหน่ายของ
ธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์และธุรค้าปลีกได้รับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาแผนงานในการปรับเปลี่ยน
วิธีการดาเนินธุรกิจเพื่อรองรับความเสี่ ยงดังกล่าวในอนาคต กล่าวคือ (ก) หนังสื อการ์ตูน จากเดิม บริ ษทั ฯ เน้นจัด
จาหน่ายผ่านร้านค้าตัวแทน ซึ่ งตัวแทนเหล่านี้เผชิญความเสี่ ยงกระแสเงินสดธุรกิจ ในขณะที่เงื่อนไขเครดิตการค้า
มีแนวโน้มคงเดิม ทาให้ผูป้ ระกอบการทยอยปิ ดตัวลงจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดที่ยงั คงดาเนิ นต่อไป กลุ่ม
บริ ษ ัท ฯ จึ ง ปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารจัด จ าหน่ า ยผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ป ระเภทมาร์ เ กตเพลสที่ ส าคัญ อย่ า งเนจาวู
(อีคอมเมิร์ซของบริ ษทั ฯ) ช้อปปี้ และลาซาด้า เพื่อให้สามารถจาหน่ ายและบริ หารสิ นค้าได้อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที และ (ข) พ็อกเก็ตบุ๊ก จานวนการจัดงานประเภทอีเวนต์ในรู ปแบบออฟไลน์มีความถี่ลดลงต่อเนื่องจากปี
2563 บริ ษทั ฯ จึงปรับแผนเน้นการจาหน่ายสิ นค้าที่มีอุปสงค์อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ การจัดทาหัวหนังสื อใหม่ที่เป็ น
กระแสในตลาด โดยเฉพาะหนังสื อประเภทบริ หารการตลาด รวมถึงเน้นสร้างแบรนด์ยอ่ ย (Sub-Brand) ให้มีความ
ชัดเจนในใจลูกค้ามากขึ้นทั้งในช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ ซึ่ งมีความสาคัญต่อการสร้างคุณค่าของ
ลูกค้าในระยะยาว (Customer Lifetime Value) จากการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเข้าถึงลูกค้าใหม่ และส่ งผลดีต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ในระยะยาว ซึ่ งจะเห็นได้ว่า ผลประกอบการในปี 2564 ที่ผ่านมา ธุรกิจสานักพิมพ์ของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากจากเหตุการณ์ดงั กล่าว

6.3.2)

การจัดทาสื่ อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะกับสภาวะการตลาด
กลุ่มบริ ษทั ฯ เน้นการสร้ างเสริ มประสิ ทธิ ภาพทั้งระบบห่ วงโซ่ อุปทาน เพื่อให้สินค้าคงคลังเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด ผ่านการวิเคราะห์ทิศทาง ความนิ ยมของเนื้อหาใหม่ ๆ รวมถึงการรับฟั งความเห็นลูกค้า เพื่อ
เสริ มกลยุทธ์ในการจัดทาหัวเรื่ องใหม่โดยเฉพาะการ์ ตูนเล่มเดี่ยวและชุ ดสะสมที่ มีแนวโน้มการตอบรั บอย่าง
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รวดเร็ วของตลาด พร้อมทั้งประมาณการการผลิตให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ ยงในการตั้งสารองสิ นค้าคงคลัง
ล้าสมัย นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการพัฒนาปรับปรุ งเว็บไซต์มาร์ เกตเพลสของบริ ษทั ฯ ที่ nejavu.com อย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อสร้ างประสบการณ์ ท้ งั กระบวนการสั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การหลังการขายที่ ดียิ่งขึ้น ซึ่ งช่ องทางนี้ มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ในสถานการณ์ความไม่แน่นอน เนื่องจากสามารถสื่ อสารและเข้าใจความต้องการลูกค้าได้ทนั ที
ผ่านข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย (โปรโมชั่น) ลูกค้าจึ งสามารถสั่ง ซื้ อ สิ นค้าได้สะดวกและ
หลากหลายในคราวเดียว นอกจากนั้นยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของสิ นค้าอีบุ๊กจากปี 2563 ทาให้ความเสี่ ยง
การบริ หารสิ นค้าคงคลังลดลง การจัดทาหัวเรื่ องใหม่ที่มีเนื้อหาคุณภาพในช่องทางที่เหมาะสม จึงส่งผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการสร้างรายได้และบริ หารจัดการต้นทุนของธุรกิจสิ่ งพิมพ์
6.3.3)

จานวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสลดลง
เนื่องจากผูค้ นปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับนโยบายสถานประกอบการในการทางานที่บา้ นมากขึ้น ส่ งผล
โดยตรงต่อความต้องการลดลงของการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ าบีทีเอส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจานวนนักท่องเที่ยวเข้า
ประเทศที่หายไปทั้งหมด จึงส่ งผลโดยตรงต่อรายได้ของร้านเทอร์ เทิล กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงปรับกลยุทธ์เพื่อเน้นทา
การตลาดสาหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานครและมีกาลังซื้ อ ชูจุดเด่นในการจัดจาหน่ายอาหาร เบเกอรี่
แบรนด์ดงั สิ นค้าไลฟ์ สไตล์แกดเจ็ต รวมถึงการทาวิจยั ตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อทาเข้าใจความต้องการลูกค้า
เชิงลึก นาไปสู่ โอกาสในการเพิ่มมูลค่าการซื้ อต่อครั้งและความถี่การซื้ อ และเสริ มด้วยการบริ หารความสัมพันธ์
ลูกค้าระยะยาว ผ่านพันธมิตร อาทิ แรบบิทรี วอร์ดสในรู ปแบบการสะสมแต้มและนาแต้มมาเป็ นส่วนลด ณ ร้านค้า
เพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจ รู ้ สึกถึ งความคุ้มค่า บอกต่อ และกลั บมาซื้ อซ้ า และกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้น
ยกระดับประสบการณ์การเข้าถึงและจับจ่ายสิ นค้าคุณภาพสู งของลูกค้าและสะดวกสบายมากขึ้น ให้กลายเป็ น
ศูนย์รวมการจับจ่ายสิ นค้าคุณภาพในชัว่ โมงเร่ งด่วนของชีวิตคนเมือง ผูส้ ัญจรรถไฟฟ้าบีทีเอส และชุมชนใกล้เคียง
ในขณะที่ตน้ ทุนการดาเนินโครงการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจากการเพิ่มจานวนร้านค้า บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการ
บริ หารต้นทุนสิ นค้าและต้นทุนการดาเนินงานที่สาคัญ เช่น สิ ทธิ การบริ หารพื้นที่คา้ ปลีก เป็ นต้น เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดของต้นทุนต่อหน่วย นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันผ่านการยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้แผนการตลาดส่ งเสริ มการขายเพื่อกระตุน้ การใช้จ่าย
สามารถดาเนินการและตอบสนองต่อสภาวะตลาดได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้
มากที่สุด และสอดคล้องกับแผนการบริ หารสภาพคล่อง งบประมาณ และเงินหมุนเวียนธุรกิจที่เพียงพอ

6.4)

ประมาณการทางการเงินในปี ปัจจุบัน (ถ้ ามี) โดยระบุถึงข้ อสมมติฐานทางการค้ าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบ
ทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่ าประมาณการผลการดาเนินงาน
ได้ จัดทาขึน้ โดยความระมัดระวัง
- ไม่มี -
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7)

รายชื่ อกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่ อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

7.1)

รายชื่ อกรรมการและผู้บริหาร
ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริ ษทั ฯ มีกรรมการจานวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ที่

รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

1.

นายราเชน ลีรพันธุ์

ประธานกรรมการ

2.

นายวรพจน์ จรรย์โกมล

กรรมการ

3.

นายศุภรานันท์ ตันวิรัช

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4.

นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5.

นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หารจานวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ชื่ อ-นามสกุล

7.2)

ตาแหน่ ง

1. นายเอียน เคร็ ก ลองเด้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2. นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบตั ิ

3. นายสุ รวุฒิ ตันกาญจนานุรักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิ ชย์

4. นายวรพจน์ จรรย์โกมล

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน

5. นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร

ผูอ้ านวยการอาวุโส – พัฒนาธุรกิจ

รายชื่ อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น (หุ้น)

ร้ อยละของจานวนหุ้นทั้งหมด

175,950,000

48.13

2. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

79,397,638

21.71

3. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร

54,776,500

14.99

4. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร(2)

19,550,000

5.35

5. นายอนุฤทธิ์ เกิดสิ นธ์ชยั

17,350,000

4.75

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

จานวนหุ้น (หุ้น)

ร้ อยละของจานวนหุ้นทั้งหมด

6. นายสมบัติ พานิชชีวะ

6,000,000

1.64

7. KIM ENG SECURITES (HONG KONG) LIMITED

3,106,672

0.85

8. นายสกุลธร จึงรุ่ งเรื องกิจ

1,264,000

0.35

9. นายไว ยิน มาน

773,900

0.21

10. นางสุ นิทรา ยุวบูรณ์

560,700

0.15

หมายเหตุ

(1)

(2)

8)

Silom Road Limited ถื อ หุ้ น ทั้ ง หมดผ่ า นคั ส โตเดี ย นชื่ อ Phillip Securities (Hong Kong)
Limited และผูม้ ี อ านาจควบคุ ม (Ultimate Beneficial Owner) ของ Silom Road Limited คือ
Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่จดั อยู่ในกลุ่มเดียวกันและ
ออกเสี ยงไปในทางเดียวกัน ซึ่ งโดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการ
หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ

ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
- ไม่มี -

9)

คดีความหรื อข้ อเรียกร้ องที่มีสาระสาคัญของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อยไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด

10)

ผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่างบริษทั ฯ กับบริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้ง
ทางตรงหรื อทางอ้อมตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
บริ ษทั ฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรง
หรื อทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย: ล้านบาท
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ รายได้อื่น
จากัด (NGE) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่
ลูกหนี้อนื่ –กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และมี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
กรรมการร่ วมกัน

มูลค่ารายการคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2564

ปี 2563

5.00

7.37

0.85

14.23

2.00

1.77
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะ
ความสัมพันธ์

11)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2564

ปี 2563

เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.02

1.44

บริ ษทั วันเวิลด์ มีเดีย จากัด (OWM) รายได้อื่น
เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้น
ลูกหนี้อนื่ –กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่ วมกัน

-

-

4.16

4.16

สรุปสาระสาคัญของสัญญาที่สาคัญ
บริ ษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาที่สาคัญ ได้แก่ สัญญาให้สิทธิ บริ หารจัดการพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส
(License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) ระหว่างบริ ษทั ฯ กับ VGI โดยภายใต้สัญญา
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ สาหรับบริ หารจัดการพื้นที่สาหรับการให้เช่าพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์แก่ผูเ้ ช่ารายอื่น และ
สาหรับประกอบธุรกิจบริ หารจัดการร้านค้าของบริ ษทั ฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จานวน 3 สถานี อันได้แก่ สถานี
เซนต์หลุยส์ สถานี เพลินจิต และสถานี อนุสาวรี ยช์ ัยสมรภูมิ เป็ นระยะเวลาประมาณ 8 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2572

12)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า การเข้าทาธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ ซึ่ งเป็ น
รายการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะได้
เงินทุนจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่ งมีมูลค่า 3,247,200,000 บาท และเงินทุนจากธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO ซึ่งมีมูลค่า 792,000,000 บาท รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้น 4,039,200,000 สาหรับการเข้าทาธุรกรรม
ดังกล่าว โดยอาจใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่เหลือจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
และส่ วนที่ เหลื อจากธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เพื่อชาระค่าตอบแทนของสัญญาให้สิทธิ ระหว่าง
บริ ษทั ฯ กับ VGI นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะใช้กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เพื่อชาระค่าตอบแทนของ
สัญญาให้สิทธิระหว่างบริ ษทั ฯ กับ VGI ภายใต้ธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ ในส่วนที่เหลือด้วย
รายละเอียดเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด
(มหาชน)) และสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

13)

แบบหนังสื อมอบฉันทะ
รายละเอียดของหนังสื อมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของ
ผูถ้ ือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 และสิ่ งที่ส่ง
มาด้วย 9)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการมอบฉันทะ การเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยง
การมอบฉันทะ
กรณี ผถู ้ ือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยตนเอง ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรื อกรรมการอิสระของ
บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีหนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่กาํ หนด
โดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กาํ หนดแบบหนังสื อ
มอบฉันทะในการประชุมผูถ้ ือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไปซึ่งป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กาํ หนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9 หรื อผูถ้ ือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.nine.co.th
วิธีการมอบฉันทะ
1.

ผูถ้ ือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผถู ้ ือหุ้นที่
เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดู แลหุ้น ให้ใช้
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.

2.

ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
โดยไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ เว้นแต่ผถู ้ ือหุ้นที่เป็ น
ผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น ซึ่ งใช้หนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ค.

3.

ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีขอ้ มูลและรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ขอแนะนําให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.และ
ระบุการออกเสี ยงในแต่ละวาระ

4.

ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ ับมอบฉันทะ (กรณี ผถู ้ ือหุ้นไม่ได้เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ) และติดอากรแสตมป์ จํานวน
20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะอํานวยความ
สะดวกในการจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ สําหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
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5.

การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่ วมประชุมแทนตนเอง
5.1) กรณี มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะดําเนินการ
ตามข้อ 1. - 4. ข้างต้น และยื่นแบบคําร้อง เพื่อขอรับชื่อผูใ้ ช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์
(Weblink) สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้ คําแนะนําและวิธีการยื่นคําร้องปรากฏในขั้นตอนการ
ใช้ระบบประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ Inventect Connect ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
5.2)

6.

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผูถ้ ือหุ้นดําเนินการ
ตามข้อ 1. - 4. ข้า งต้น และส่ ง หนัง สื อ มอบฉั น ทะ พร้ อ มทั้ง เอกสารแสดงสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุ มผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ มายังบริ ษทั ฯ ตามวิธีการในข้อ 6. ด้านล่าง โดยไม่ ต้องยื่นแบบคําร้อง เพื่อขอรับชื่อผูใ้ ช้งาน
(Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม

ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะ ไม่ว่าจะเป็ นกรณี ตามข้อ 5.1) หรื อข้อ 5.2) ส่งหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน
ตามข้อ 4. และเอกสารสําหรั บแสดงสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรกนิกส์ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ตามที่อยูท่ ี่ระบุดา้ นล่างนี้
สํานักเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900

เอกสารสาหรับแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรกนิกส์
1.

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
(1)

กรณี เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฏรู ปถ่ายของผูถ้ ือหุ้นและยัง
ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจําตัวคนต่างด้าว
หนังสื อเดินทาง เป็ นต้น และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2)

กรณี มอบฉันทะ (ก) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่ งกรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ (ข) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออก
ให้ของผูม้ อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่ งผูม้ อบฉันทะได้ลงลายมือชื่ อรับรองสําเนาถูกต้อ ง
และ (ค) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1)
ซึ่งผูร้ ับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
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2.

3.

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
(1)

กรณี เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง (ก) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีขอ้ ความแสดงให้เห็น
ว่า ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์หรื อหน่วยงานที่มี
อํานาจ และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อํานาจกระทําการแทนของนิติบุคคล และ (ข) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูม้ ีอาํ นาจ
กระทําการแทนนิ ติบุคคล โดยมี รายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่ งผูม้ ี อาํ นาจกระทําการแทนนิ ติบุคคล ได้ลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

(2)

กรณี มอบฉันทะ (ก) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่ งกรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ (ข) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่มีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่า ผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะเป็ นผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคล
ซึ่ งออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์หรื อหน่วยงานที่มีอาํ นาจ และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของนิติบุคคล (ค) สําเนาเอกสารแสดง
ตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนามในหนัง สื อมอบฉันทะ โดยมี
รายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง และ (ง)
สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่ งผูร้ ับ
มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)
(1)

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่ งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่ อของผูม้ ีอาํ นาจกระทําการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ

(2)

หนังสื อยืนยันว่าการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

(3)

สําเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ มีข้อความแสดงให้เห็นว่า
ผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะเป็ นผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดีย น (Custodian) ซึ่ งออกให้ไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่ อ
รับรองสําเนาถูกต้อง

(4)

สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ ง
ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่ งผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน
(Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

(5)

สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่ งผูร้ ับ
มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
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เอกสารหลักฐานจากผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
(1)

สําเนาหนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบ
ฉันทะแทน

(2)

กรณี ผถู ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศเป็ นบุคคลธรรมดา สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของ
ผูถ้ ื อหุ้ น โดยมี รายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่ งผูม้ ี อาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดี ยน (Custodian) ได้ลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

(3)

กรณี ผถู ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศเป็ นนิติบุคคล (ก) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบอํานาจตาม (1) ข้างต้น เป็ นผูม้ ีอาํ นาจกระทําการ
แทนนิ ติบุคคล และผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดี ยน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่ อรับรองสําเนา
ถูกต้อง และ (ข) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคล โดยมี
รายละเอียดตามข้อ 1.(1) และผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง

การลงทะเบียน
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดระบบให้ผถู ้ ือหุ้น และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุม (2
ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม) เป็ นต้นไปจนกว่าจะปิ ดประชุม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ มิให้ผูถ้ ือหุ้น และ/หรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่ มการประชุมและขอสงวนสิ ทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิ ดการประชุม
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
1.

การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยหนึ่งหุ้นมีเสี ยงหนึ่งเสี ยง

2.

มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
-

ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

-

ในกรณี อื่น ซึ่ งมี กฎหมายหรื อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็ให้มติ ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปตามที่กาํ หนดนั้น โดยบริ ษทั ฯ ได้ระบุการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว

-

หากวาระใดมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด

-

ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะคนนั้น
ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
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3.

การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ (ก) หากผูม้ อบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้
ในหนังสื อมอบฉันทะ บริ ษทั ฯ จะบันทึกการออกเสี ยงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วม
ประชุมของผูร้ ับมอบฉันทะ แต่ (ข) หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใด
ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจาก
ที่ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ รวมถึงกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ผูร้ ับมอบฉันทะมี
สิ ทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

4.

ก่ อนลงมติ ในแต่ละวาระ ประธานในที่ ประชุ ม หรื อบุคคลที่ ประธานในที่ ประชุ มมอบหมาย จะเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มแสดงความคิดเห็ นหรื อซัก ถามในประเด็นที่ เกี่ ย วข้องกับ วาระนั้น ๆ ตามความเหมะสม โดย
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามารถศึกษาขั้นตอนการถามคําถามผ่านระบบประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ความคิดเห็น และ/หรื อคําถามของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะถูกอ่านและตอบในที่ประชุม โดย
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการดําเนินการใด ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิ ทธิภาพ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
ขั้นตอนการใช้ ระบบประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
ขั้นตอนการยื่นแบบคาร้ องเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรกนิกส์
1.

ยื่นแบบคําร้องเข้าร่ วมประชุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ที่เว็บลิงก์ https://app.inventech.co.th/NINE051120R หรื อสแกน
QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ
และดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

2.
3.

คลิกเว็บลิงก์หรื อสแกน QR Code
เลือกประเภทในการยื่นแบบคําร้อง
กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
 เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
การเข้าร่ วมประชุม
5. กดปุ่ ม “ส่งแบบคําร้อง / Request”
6. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม
ชื่อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดระบบให้ผถู ้ ือหุ้น และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองยื่นแบบคําร้องตั้งแต่วนั ที่
28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะเปิ ดให้ยื่นคําร้องจนกว่าจะปิ ดการประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดระบบให้ผถู ้ ือหุ้น และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. (2 ชั่วโมง
ก่อนเวลาประชุ ม) ของวันประชุ ม (วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) โดยให้ผูถ้ ือหุ้น และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะใช้ชื่อ
ผูใ้ ช้งาน (Username) และรหั ส ผ่ า น (Password) ที่ ไ ด้ รั บ ในการลงทะเบี ย น และปฏิ บ ั ติ ต ามคู่ มื อ
การใช้ ง านระบบ (รายละเอี ย ดตามด้ า นล่ า ง)
การมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณี ผถู ้ ือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ให้ผถู ้ ือหุ้นดําเนินการตามวิธีการมอบฉันทะตามสิ่ งที่ ส่งมา
ด้วย 6 และจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะ พร้อมเอกสารสําหรับ แสดงสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ มายังบริ ษทั ฯ
ทางไปรษณี ยต์ ามที่ระบุดา้ นล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สํานักเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
หากพบปัญหาในการใช้ งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center
02-931-9138 (ให้บริ การระหว่างวันที่ 28 เมษายน-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เฉพาะวันทําการ
ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุม (e-Register)
1.
2.

คลิกเว็บลิงก์สาํ หรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับทางอีเมล
กรอกชื่ อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
หรื อขอรหัส OTP เพื่อเข้าสู่ระบบ
กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ”
กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม” โดยคะแนนเสี ยงจะ
ถูกนับเข้าองค์ประชุม

3.
4.

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)
1. กดเมนู “การลงคะแนน” หรื อสัญลักษณ์
2. เลือกวาระที่ตอ้ งการลงคะแนนเสี ยง
3. กดปุ่ มลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์
4. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสี ยงล่าสุ ดที่ได้ทาํ การเลือกลงคะแนน
หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสี ยงล่าสุ ด กรุ ณากดปุ่ ม
(ซึ่ งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุ ดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสี ยงลงคะแนน
หรื อผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสี ยงที่การประชุมกําหนด) โดย
ท่านสามารถแก้ไขการออกเสี ยงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิ ดรับการลงคะแนนเสี ยง
ขั้นตอนการถามคาถามผ่านระบบ Inventech Connect
กดเมนู “การส่งคําถาม” หรื อสัญลักษณ์
1.
การพิมพ์คาํ ถาม

2.

➢ เลือกวาระที่ตอ้ งการสอบถาม
➢ พิมพ์คาํ ถามแล้ว กด “ส่ง”
การส่งคําถามด้วยข้อความเสี ยง
➢
➢
➢
➢
➢

เลือกวาระที่ตอ้ งการสอบถามคําถาม
กดปุ่ ม “ไมโครโฟน” หรื อสัญลักษณ์
จากนั้นทําการพูดคําถามที่ตอ้ งการซักถาม
เมื่อต้องการหยุดอัดเสี ยงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสี ยง
กดปุ่ ม “ส่งคําถาม” หรื อสัญลักษณ์

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้ งาน Inventech Connect
คู่มือการใช้ งานยื่นแบบ
คาร้ องผ่าน e-Request

คู่มือการใช้ งาน
ระบบ Inventech Connect
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หมายเหตุ การทํางานของระบบประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กบั ระบบอินเทอร์เน็ตที่
รองรั บของผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ รวมถึ งอุปกรณ์ และ/หรื อโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุ ณาใช้อุปกรณ์ และ/หรื อ
โปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ
1.

2.

3.

ความเร็ วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนํา
-

High Definition Video: ควรมีความเร็ วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็ วอินเทอร์เน็ตที่แนะนํา)

-

High Quality Video: ควรมีความเร็ วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps

-

Standard Quality Video: ควรมีความเร็ วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
-

โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบตั ิการ iOS หรื อ Android

-

เครื่ องคอมพิวเตอร์/เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบตั ิการ Windows หรื อ Mac

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรื อ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนํา) หรื อ Safari
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ดาเนินการก่อนวันประชุม

ผูถ้ ือหุ้นสแกน QR Code จากหนังสื อเชิญประชุมหรื อเข้าไปที่
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/NINE051120R
กรอกข้อมูลสาหรับยื่นแบบคาร้อง (e-Request)
ส่งแบบคาร้อง

ผูถ้ ือหุ้นแก้ไขและส่ง
เอกสารเพิม่ เติม
ไม่ผา่ นการอนุมตั ิ

เจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุมตั ิคาร้อง

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผูถ้ ือหุน้ ว่าได้รับแบบ
คาร้องและกาลังดาเนินการตรวจสอบ
ผ่านการอนุมตั ิ

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคาร้อง

ดาเนินการ ณ วันประชุม

แจ้งผลการอนุมตั ิผา่ นอีเมลและนาส่งลิงก์
สาหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุม
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุม (e-Register)
* ขั้นตอนนี้จานวนหุ ้นของผูถ้ ือหุน
้ ถูกนับเป็ นองค์ประชุม

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสี ยง (e-Voting)

หมายเหตุ
1.

กรณี รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นมากกว่า 1 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามารถกดปุ่ ม “สลับบัญชี” โดยบัญชีก่อนหน้าจะยัง
ถูกนับเป็ นฐานในการประชุม

2.

กรณี ออกจากการประชุม ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามารถกดปุ่ ม “ออกจากการประชุม” ซึ่ งระบบจะนําคะแนนเสี ยงของ
ผูถ้ ือหุ้น และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ออกจากการประชุมสําหรับวาระที่ยงั ไม่ได้ลงคะแนนเสี ยง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ
นางศุภรานันท์ ตันวิรัช
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 55 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวง
จอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
ส่วนได้เสี ยในวาระการประชุม ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2565
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วม มี
ความเป็ นอิสระจากผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และไม่มีความสัมพันธ์อนั อาจเป็ นการ
ขัด ขวางการใช้วิ จ ารณญาณอย่า งอิส ระของตน ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ ได้กําหนดนิ ย ามกรรมการอิสระซึ่ ง มี คุณสมบัติเท่ากับ
ข้อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ

3.

ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น
หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

5.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่ง
เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่

6.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ หุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9
Enclosure 9

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp of THB20

Proxy Form B.
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น _______________
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยูเ่ ลขที่
Residing / located at
อําเภอ/เขต
District

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ซอย
Soi

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตําบล/แขวง
Subdistrict
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม
ดังนี้
Holding a total of

หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

shares and having the vote equal to

votes as follows:



หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares having the vote equal to

เสี ยง
votes



หุ้นบุริมสิทธิ
Preference share

หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares having the vote equal to

เสี ยง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Company’s independent director to be his/her proxy.)
468
 ชื่อ นางศุภรานันท์ ตันวิรัช (Mrs. Suparanan Tanviruch) อายุ 55 ปี
อยูเ่ ลขที่
Name
Age
years residing at
ถนน ชลนิเวศน์ (Chon Niwet)
ตําบล/แขวงลาดยาว (Lat Yao) อําเภอ/เขต จตุจกั ร (Chatuchak)
Road
Subdistrict
District
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร (Bangkok)
Province

รหัสไปรษณี ย ์ 10900
Postal Code

หรือ
Or
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 ชื่อ
Name

อายุ
Age

ถนน
Road

ตําบล/แขวง
Subdistrict

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ปี
อยูเ่ ลขที่
years residing at
อําเภอ/เขต
District

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (EEGM) เพียงรู ปแบบเดียวเท่านั้น หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1

วาระที่ 2

Agenda 2

พิจารณาอนุมัติการเข้ าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จากัด ซึ่งเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้ า
ซื้อหุ้นจากบริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
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
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการเข้ าทาสั ญญาให้ สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส (License
to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ บริ ษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) และการ
ก่ อสร้ างร้ านค้ าของบริษัทฯ และปรับปรุ งร้ านค้ าให้ เช่ าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่ อสร้ าง
ใหม่ เพิม่ เติมตามความเหมาะสมบนพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้ สัญญาดังกล่าว ซึ่งเป็ น
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
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
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 3

Agenda 3

วาระที่ 4
Agenda 4

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่ เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท ในรู ปแบบของการเสนอขายหุ้นต่ อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ บริ ษัท
พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จากัด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited
โดยการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จากัด เป็ นรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ
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
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ จานวนไม่ เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ห้ ุนละ 1.00 บาท ให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
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)
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 25,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
390,549,286 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 365,549,286 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ าย
จานวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ ุนละ 1.00 บาท
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
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 6
Agenda 6

วาระที่ 7
Agenda 7

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
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
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 1,224,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 365,549,286 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,589,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ ุนละ 1.00 บาท
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
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
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
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ
To consider and approve the allocation of newly issued ordinary share of the Company

วาระที่ 9.1

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 953,500,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุ นละ
1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9.2

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ จานวน 15,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ ุนละ 1.00
บาท ให้ แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด
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
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9.3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ จานวน 15,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ ุนละ 1.00
บาท ให้ แก่ 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
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 9.4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 240,000,000 หุ้น ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่ วนการถือหุ้น (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)
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 10
Agenda 10

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (if any)
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจน หรื อใน
กรณี ที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไข
เปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ั บมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
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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กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1.

ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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.

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

3.

ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุม
วิส ามัญ ผู ถ้ ือ หุ ้น ครั้ ง ที ่ 1/2565 ในวัน ที ่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ป แบบการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรู ปแบบเดียวเท่านั้น หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.


วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain



วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain



วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10
ข้ อบังคับของบริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35.

การประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ หรื อจังหวัดใกล้เคียง
หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด

ข้อ 36.

ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้จดั ให้มีข้ ึนภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ การประชุมผูถ้ ือหุ้น
คราวอื่น ๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันทําหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ้น
ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ
กันหรื อผูถ้ ือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ้นตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วนั
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม
โดยบริ ษทั ฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจํานวนผูถ้ ือหุ้น
ซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 38. ของข้อบังคับนี้ ผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั ฯ

ข้อ 37.

ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุ มระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ้นและนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้อง
โฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38.

ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นไม่ว่าจะเป็ นการประชุมด้วยตนเองหรื อเป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ต้องมี
จํานวนผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
หุ้นที่จาํ หน่ายได้ท้งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่มีการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การดําเนิ นการจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กฎหมายกําหนด
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ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมา
เข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ้น
ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้
นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39.

ข้อ 40.

ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมื อชื่ อผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบที่ นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัด
กําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรื อบุคคลซึ่ งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก.

จํานวนหุ้นที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่

ข.

ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ

ค.

ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

การประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ อง
อื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้ง
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือ
หุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่า
สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41.

ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุ ม หรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
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ข้อ 42.

ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจาก
การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43.

การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้น แต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
•
•
•

•
•
•

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สําคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
การเพิ่มทุนและการลดทุน
การออกหุ้นกู้
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