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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 
ของ 

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทั เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic meeting)  

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายราเชน ลีรพนัธ์ุ ประธานกรรมการ 

2. นายวรพจน์ จรรยโ์กมล กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน 

3. นางศุภรานนัท ์ตนัวิรัช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายพนัธ์วริศ มาตยเ์มือง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร่ี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

รวมแลว้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจ านวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษทัฯ ณ วนัประชุมผูถื้อหุ้น และไม่มีคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารระดับสูงท่ีเข้าร่วมประชุม 

1.  นายเอียน เคร็ก ลองเดน้ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายโยธิน ทวีกุลวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานปฏิบติัการ  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเข้าร่วมประชุม 

นายพชัร เนตรสุวรรณ   ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายฤทธิชยั งดงาม ทนายความหุ้นส่วน บริษทั เอสอาร์พีพี จ ากดั 

2. นายภราดร เลียวสกุล ทนายความหุ้นส่วน บริษทั ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

3. นางสาวปภาวรินทร์ พูลสมบติั ทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 
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ที่ปรึกษากฎหมายที่ตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ  

นางสาวพรรณทิพา ร่าร่ืน  นกักฎหมาย 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ บริษทัฯ ไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม
วิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ และการเปิดโอกาสให้  
ผูถื้อหุ้นจดัส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมมายงับริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้น
รายใดจดัส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ  

ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ ได้ใช้ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และได้ปฏิบัติตาม 
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
รวมถึงการจดัให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมยืนยนัตวัตนเพื่อขอรับช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่นในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและการ
จดัเก็บขอ้มูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านไวเ้ป็นหลกัฐาน ในการน้ี บริษทัฯ ขอแจง้ให้ท่ีประชุม
ทราบถึงระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนน ดงัน้ี 

1. การประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมี
มติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ตามขอ้ 40 ของ
ขอ้บงัคบับริษทั โดยบริษทัฯ จะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อท่ีประชุม เม่ือมีการนับ
คะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จส้ินตามล าดบั 

2. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
ตามขอ้ 42 ของขอ้บงัคบับริษทั 

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเลือกวาระท่ีตอ้งการและออกเสียงลงคะแนน หากผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ จะถือว่าท่านออกเสียงเห็นดว้ยกบั
วาระนั้น ๆ ทั้งน้ี การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปล่ียนแปลงไดจ้นกว่าจะมีการแจง้ปิดการลงคะแนนส าหรับวาระนั้น ๆ 

4. ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ จะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงเห็นดว้ย 

5. กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นหลายราย ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกดเลือกท่ีไอคอนผูใ้ชง้าน และกดปุ่ ม “สลบั
บญัชี” เพ่ือเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ๆ ทั้งน้ี กรณีท่ีผูถื้อหุ้นออกจากห้องประชุมหรือระบบ ก่อนท่ีจะปิดการลงมติ
ในวาระใด ๆ จ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชุม และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานบัคะแนนในวาระนั้น ๆ  

6. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ หากไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ 
บริษทัฯ จะบนัทึกการออกเสียงลงคะแนน ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมกบัการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วม
ประชุมของผูรั้บมอบฉนัทะ 
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ล าดับต่อไป บริษทัฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับจ านวนหุ้นและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 (Record Date) เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 
2565 ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน 390,549,286.00 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 390,549,286 หุ้น 

ทุนช าระแลว้ 365,549,286.00 บาท 

เป็นหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 365,549,286 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 

จ านวนผูถื้อหุ้น  852 ราย 

ส าหรับการประชุมในคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 3 ราย นับจ านวนหุ้นได ้201 หุ้น และมี 
ผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจ านวน 27 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้195,625,622 หุ้น รวมแลว้มีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุมทั้งส้ินจ านวน 30 ราย นับจ านวนหุ้นได ้195,625,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.5155 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดว่า ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
จากผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

อน่ึง หากภายหลงัจากเร่ิมการประชุม มีผูถื้อหุ้น (ก) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และ/หรือโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติม 
และ/หรือ (ข) ออกจากห้องประชุมหรือระบบก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใด ๆ บริษทัฯ จะท าการปรับปรุงจ านวนฐาน
คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

เร่ิมการประชุม 

นายราเชน ลีรพนัธ์ุ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวเปิดการ
ประชุมและมอบหมายให้นางสาวอินทิรา ถูกอารมย ์และนายธนกร ผลญัชยั เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”)  

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 1 ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวาระท่ี 1 - 9 
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้น การพิจารณาอนุมติัเร่ืองดงักล่าวในแต่ละวาระจึงถือเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั โดยหากเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะถือว่าเร่ืองอื่น ๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้เป็นอนั
ยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในวาระอื่น ๆ อีกต่อไป โดยขออธิบายรายละเอียดของวาระท่ี 1 - 4 พร้อมกนั 
เน่ืองจากมีเน้ือหาและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนั แลว้จึงจะมีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระต่อไปตามระเบียบวาระการ
ประชุมท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น 

ภาพรวมการท ารายการ เหตุผลและท่ีมาของการเข้าท าธุรกรรมในวาระท่ี 1 - 4 

ประธานฯ ไดเ้รียนเชิญนางสาวตามตะวนั ศรีแหลมทอง ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกังานเลขานุการบริษทั เพื่อน าเสนอ
ภาพรวมการท ารายการ เหตุผลและท่ีมาของการเขา้ท าธุรกรรม ในวาระท่ี 1 - 4 รวมถึงรายละเอียดของธุรกรรม และนายพชัร 
เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด เพื่อน าเสนอรายละเอียดความ
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สมเหตุสมผลของการเขา้ท าธุรกรรมต่อท่ีประชุม โดยนางสาวตามตะวนั ศรีแหลมทอง ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจาก
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพซ่ึ์งเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัจากการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี (Technology Disruption) บริษทัฯ จึงเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขยายธุรกิจของบริษทัฯ ไปยงัธุรกิจอื่นท่ีมี
ศกัยภาพและให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่บริษทัฯ ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ได้เจรจาและเขา้ท าสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิง
พาณิชยก์บับริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) (“VGI”) เพื่อรับสิทธิในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจ านวน 3 
สถานี ไดแ้ก่ สถานีเซนต์หลุยส์ สถานีเพลินจิต และสถานีอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ เพื่อเร่ิมประกอบธุรกิจร้านคา้ของบริษทัฯ 
ภายใตแ้บรนด ์“เทอร์เทิล” ซ่ึงเป็นร้านขายสินคา้อุปโภคบริโภค รวมถึงอาหารและเคร่ืองด่ืมพร้อมรับประทาน (“ร้านเทอร์เทิล”) 
โดยเปิดบริการสาขาแรกบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเซนตห์ลุยส์เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และสาขาท่ีสองและสามบน
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซ่ึงไดรั้บการ
ตอบรับเป็นอยา่งดี บริษทัฯ จึงมีแผนจะมุ่งเนน้การพฒันาธุรกิจคา้ปลีกของบริษทัฯ ให้เติบโตและเขม้แขง็ต่อไป 

ปัจจุบนั VGI เป็นผูไ้ดรั้บสัมปทานในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจากบริษทั ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BTSC”) จ านวนทั้งส้ิน 31 สถานี โดย VGI ไดใ้ห้สิทธิแก่บริษทัฯ ในการบริหารจดัการ
พ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจ านวน 3 สถานีดงักล่าวขา้งตน้ และให้สิทธิแก่บริษทั กรุ๊ปเวิร์ค จ ากดั (“GW”) 
ในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์างส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจ านวน 5 สถานีหลกั ไดแ้ก่ สถานีราชด าริ สถานี
อารีย ์สถานีราชเทวี สถานีสนามเป้า และสถานีพระโขนง และสถานีเสริม ซ่ึงไดแ้ก่ สถานีชิดลม สถานีศาลาแดง สถานีหมอชิต 
และสถานีอุดมสุข และ VGI เป็นผูบ้ริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนท่ีเหลือดว้ยตนเอง 

รายละเอียดการเข้าซ้ือหุ้นสามัญในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จ ากัด - วาระท่ี 1 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ จึงมีแผนจะลงทุนใน GW ซ่ึงนอกจากเป็นผูป้ระกอบธุรกิจบริหารจดัการพ้ืนท่ี
เชิงพาณิชยบ์างส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดงักล่าวขา้งตน้ ยงัเป็นผูป้ระกอบธุรกิจบริหารพ้ืนท่ีขายสินคา้บริเวณท่าเทียบ
เรือ จ านวน 3 แห่งหลกั ไดแ้ก่ ท่าเรือประตูน ้ า ท่าเรือมหาวิทยาลยัรามค าแหง และท่าเรืออโศก และพ้ืนท่ีบางส่วนบริเวณ 
ท่าเทียบเรือปลายถนนวงัหลงั (พรานนก) ท่ีมุ่งเนน้การใชพ้ื้นท่ีดงักล่าวเพ่ือน าเสนอแบรนดข์องร้านคา้ต่อผูบ้ริโภค และเป็น
ช่องทางการซ้ือขายสินค้าท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีสัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือ อนัมี
แนวโน้มเติบโตขึ้นในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา โดยบริษทัฯ มีความประสงคท่ี์จะลงทุน โดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ 
GW (ไม่เพียงแต่บางส่วน) เป็นจ านวน 62,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด
ใน GW จากผูถื้อหุ้นเดิมของ GW ทั้งหมดจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ (1) VGI (2) บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั และ (3) Sliver Reward 
Holdings Limited (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ขาย”) ในราคาซ้ือขายจ านวนทั้งส้ิน 110 ลา้นบาท (“ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW”) 

ในการน้ี บริษทัฯ ในฐานะผูซ้ื้อ ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น GW กบักลุ่มผูข้ายเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
อย่างไรก็ดี การเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW จะเกิดขึ้นภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมในวนัน้ี 
และหลงัจากเง่ือนไขบงัคบัก่อนในสัญญาซ้ือขายหุ้น GW ท่ีตกลงระหว่างบริษทัฯ และกลุ่มผูข้าย เป็นผลส าเร็จ หรือไดรั้บ
การผอ่นผนัจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ี (ก) บริษทั พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั 
(“POV”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ไดด้ าเนินการจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ตามนิยามดา้นล่าง) (ซ่ึงจะน าเสนอในล าดบัต่อไป) และช าระ
ค่าหุ้นดงักล่าวให้แก่บริษทัฯ เสร็จสมบูรณ์ และ (ข) บริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings Limited ภายใต้ธุรกรรมการออกและ 
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เสนอขายหุ้น PP (ตามนิยามดา้นล่าง) ทั้งน้ี รายละเอียดของธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW รวมถึงเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั
ในสัญญาซ้ือขายหุ้น GW ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 (สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัฯ) และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 (สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามบญัชี 2 ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) โดยบริษทัฯ คาดว่าธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW จะเสร็จสมบูรณ์
ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

รายละเอียดการเข้าท าสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (License to Manage and Operate 
Merchandising Space Agreement) กับ บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) และการก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ และปรับปรุง
ร้านค้าให้เช่าท่ีมีอยู่เดิม รวมท้ังการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสมบนพื้นที่เชิงพาณิชย์บน
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาดังกล่าว - วาระท่ี 2 

นอกจากการเข้าลงทุนใน GW ข้างต้น บริษทัฯ ยงัมีความประสงค์เข้าท าสัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิง
พาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) (“สัญญาให้สิทธิฯ”) 
ส าหรับการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จ านวน 31 สถานี (ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้า 
บีทีเอสท่ี GW และบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในการบริหารจดัการอยูใ่นปัจจุบนั) กบั VGI ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บสัมปทานในการบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดงักล่าวจาก BTSC ทั้งน้ี เพ่ือรับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์
บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ส าหรับประกอบธุรกิจบริหารจดัการร้านเทอร์เทิล และส าหรับบริหารจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือการให้เช่า
พ้ืนท่ีเชิงพาณิชยแ์ก่ผูเ้ช่ารายอ่ืนในการประกอบกิจการร้านขายสินคา้หรือบริการประเภทต่าง ๆ รวมถึงการก่อสร้างร้าน 
เทอร์เทิลของบริษทัฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ จ านวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีท่ี
บริษทัฯ ได้รับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการในปัจจุบัน) และการปรับปรุงร้านค้าให้เช่าท่ีมีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับ
ทศันียภาพและก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ในพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ 
จ านวน 31 สถานี (“ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ”) ทั้งน้ี สัญญาให้สิทธิฯ ดงักล่าวมีระยะเวลาประมาณ 7 ปี 5 เดือน 
(ส้ินสุดวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572) และคู่สัญญาอาจต่อสัญญาไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวม
ของธุรกรรมดงักล่าวจะมีมูลค่าประมาณ 3,985.93 ลา้นบาท โดยค านวณรวมจากมูลค่าดงัต่อไปน้ี 

(ก) ค่าตอบแทนตามท่ีก าหนดภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ จ านวนประมาณ 2,665.93 ลา้นบาท (ค านวณตามสูตรการ
ค านวณค่าตอบแทนและการช าระค่าตอบแทนตามท่ีตกลงในสัญญาให้สิทธิฯ และน ามาค านวณเป็นมูลค่า
ตลอดอายสัุญญาให้สิทธิฯ กล่าวคือ 0.7516 x จ านวนผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอสท่ีก าหนดภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ จ านวน 31 สถานี (ซ่ึงนบัทั้งจ านวนผูโ้ดยสารขาเขา้และผูโ้ดยสาร 
ขาออก) เฉล่ียต่อวนัของปี 2562 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีค่าสูงสุด ซ่ึงเท่ากบั 1,295,710* x จ านวนวนัต่อปี (ซ่ึงเท่ากบั 
365) x ระยะเวลาของสัญญาให้สิทธิฯ ซ่ึงเท่ากบั 7 ปี 5 เดือน) 

*หมายเหตุ บริษทัฯ พิจารณาจากจ านวนผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเฉล่ียต่อวนัยอ้นหลงั 7 ปี  
(คิดดว้ยฐานปี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2564 
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(ข) งบประมาณจ านวนไม่เกิน 1,120 ลา้นบาท ส าหรับการลงทุนก่อสร้างร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ จ านวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีท่ีบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิ
จาก VGI ในการบริหารจดัการในปัจจุบนั) ดงัมีรายละเอียดตามแผนการใชเ้งินท่ีบริษทัฯ จะไดจ้ากการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ในขอ้ 4.2.1 (2) ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) และ 

(ค) งบประมาณจ านวนไม่เกิน 200 ล้านบาท ส าหรับการปรับปรุงร้านค้าให้เช่าท่ีมีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับ
ทศันียภาพและก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ในพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้
สัญญาให้สิทธิฯ จ านวน 31 สถานี ดงัมีรายละเอียดตามแผนการใช้เงินท่ีบริษทัฯ จะไดจ้ากการออกและ  
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ในข้อ 4.2.1 (4) ของส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) 

อย่างไรก็ดี การเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ  จะเกิดขึ้นภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัจากท่ี
ประชุมในวนัน้ี และหลงัจากเง่ือนไขบงัคบัก่อนในสัญญาให้สิทธิฯ ท่ีตกลงระหว่างบริษทัฯ และ VGI เป็นผลส าเร็จ หรือ 
ไดรั้บการผ่อนผนัจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ี POV ไดด้ าเนินการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ตามนิยามดา้นล่าง) และช าระค่าหุ้นดงักล่าวให้แก่บริษทัฯ เสร็จ
สมบูรณ์ ทั้งน้ี รายละเอียดของธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ รวมถึงเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัในสัญญาให้สิทธิฯ 
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 (สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) และ ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 4 (สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามบญัชี 2 ของประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) โดยบริษทัฯ คาดว่าธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ในการน้ี บริษทัฯ เล็งเห็นว่า ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW และธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ มีประโยชน์กบั
บริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1) เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นว่า ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพซ่ึ์งเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ในปัจจุบนั ไดรั้บ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ของผูอ้่านอยา่งมีนยัส าคญั บริษทัฯ 
จึงเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขยายธุรกิจของบริษทัฯ ไปยงัธุรกิจอ่ืนท่ีมีศกัยภาพและให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่
บริษทัฯ โดยปัจจุบนับริษทัฯ ไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิล ซ่ึงเปิดให้บริการสาขาแรกท่ีสถานีรถไฟฟ้า 
บีทีเอสเซนต์หลุยส์ เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และสาขาท่ีสองและสามบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
เพลินจิต และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซ่ึงได้รับการ 
ตอบรับเป็นอยา่งดี ดงันั้น บริษทัฯ จึงเลง็เห็นโอกาสและมีแผนในการขยายธุรกิจดงักล่าวเพ่ือสร้างมูลค่าทาง
ธุรกิจเพ่ิมเติมให้แก่บริษทัฯ ซ่ึงการไดรั้บสิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก VGI 
ซ่ึงรวมถึงสิทธิบนพ้ืนท่ีสถานีรถไฟฟ้าอีกจ านวน 5 สถานีท่ี VGI ให้แก่ GW ในปัจจุบนั ซ่ึงบริษทัฯ จะไดรั้บ
โอนจาก VGI เน่ืองจากการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW จะท าให้บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในพ้ืนท่ีบนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างครอบคลุมจ านวนสถานีมากท่ีสุดถึง 31 สถานี ซ่ึงบริษทัฯ คาดว่าการขยายธุรกิจ
ดงักล่าวจะเป็นธุรกิจท่ีมีความมัน่คงและแน่นอน รวมถึงมีศกัยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคตเน่ืองจาก
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บริษทัฯ มีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอ่ืนท่ีจะยื่นขอ้เสนอเพื่อรับสิทธิในพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ี 
VGI จะไดรั้บสิทธิเพ่ิมเติมในอนาคต ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาให้สิทธิฯ 

2) เน่ืองจากพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิจาก VGI ภายใตธุ้รกรรมการเขา้ท าสัญญา
ให้สิทธิฯ รวมถึงพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และพ้ืนท่ีบริเวณท่าเรือท่ี GW ไดรั้บสิทธิในการบริหาร
จดัการอยู่ในปัจจุบนั เป็นพ้ืนท่ีทางการคา้ท่ีตอบโจทยพ์ฤติกรรมการซ้ือขายสินคา้ของผูบ้ริโภคในสังคม
ปัจจุบนัท่ีสัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือในชีวิตประจ าวนัเพ่ิมมากขึ้นในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา 
บริษทัฯ จึงเล็งเห็นว่า การขยายธุรกิจภายใตร้้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ บนพ้ืนท่ีดงักล่าว จะท าให้บริษทัฯ 
สามารถน าเสนอสินคา้ต่อผูบ้ริโภคไดเ้ป็นจ านวนมาก อีกทั้งยงัเป็นช่องทางจ าหน่ายสินคา้ส าหรับร้านคา้ 
ต่าง ๆ ท่ีเป็นผูเ้ช่าพ้ืนท่ีดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งย่ิงร้านคา้ท่ีแต่เดิมมีช่องทางจ าหน่ายทางออนไลน์เพียงอย่าง
เดียวท าให้มีหนา้ร้านในการน าเสนอสินคา้ ส่งมอบประสบการณ์ และสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนดใ์ห้เป็นท่ี
จดจ าไดง้่าย ต่อผูบ้ริโภคจ านวนมาก อีกทั้งการไดสิ้ทธิในการให้เช่าพ้ืนท่ีดงักล่าว จะท าให้ผลประกอบการ
ของบริษทัฯ มีโอกาสเติบโตมากขึ้น 

3) การไดรั้บสิทธิในพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ จะช่วยลดค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินธุรกิจและขยายสาขาของร้านเทอร์เทิล โดยเฉพาะตน้ทุนค่าเช่าและวตัถุดิบ จากการประหยดัต่อ
ขนาด (Economies of Scale) เพราะบริษทัฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสเพ่ิมจากเดิมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจากจ านวน 3 สถานี เป็น 31 สถานี 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีแผนจะใชแ้หล่งเงินทุนในการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW และธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ 
จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามท่ี
จะไดก้ล่าวต่อไป 

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) - วาระท่ี 3 

บริษทัฯ มีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 
บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่ POV ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี VGI ถือหุ้น
อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั และ Sliver Reward Holdings Limited ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) โดยบริษัทฯ มี
วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุนดงักล่าวเพื่อช าระค่าหุ้น GW เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ และธุรกิจ
บริหารจดัการพ้ืนท่ีส าหรับให้เช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และการก่อสร้างร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ บน
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จ านวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีท่ีบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิจาก VGI 
ในการบริหารจดัการในปัจจุบนั) และปรับปรุงร้านคา้ให้เช่าท่ีมีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทศันียภาพและก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติม
ตามความเหมาะสม ในพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ จ านวน 31 สถานี รวมถึงเพื่อใช้
เป็นแหล่งเงินทุนในการรองรับการขยายกิจการ หรือการลงทุนเพ่ิมเติมของบริษทัฯ ในอนาคต และใชเ้งินทุนส่วนท่ีเหลือ เพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอาจน ามาใช้เพื่อช าระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าท า
สัญญาให้สิทธิฯ ภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ ซ่ึงมีก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดปรากฏตามขอ้ 
4.2 ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) นอกจากน้ี 
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การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ POV ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ VGI ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ยงัจะส่งผลให้
บริษทัฯ มีพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ (Strategic Partner) ในการผนึกก าลงัเสริมสร้างให้ธุรกิจของบริษทัฯ แขง็แกร่งขึ้นอีกดว้ย 

อน่ึง ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท่ี 
ผูถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต ่าตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (“ประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เน่ืองจากราคาเสนอขายท่ีหุ้นละ 3.30 บาท เป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่า 
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยในการพิจารณาราคาตลาด บริษทัฯ ไดใ้ชร้าคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษทัฯ  
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ยอ้นหลงั 10 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติ
ให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษทัฯ เสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว คือระหว่างวนัท่ี 15 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซ่ึงจะเท่ากบั 3.66 บาท (ขอ้มูลจาก SETSMART) ดงันั้น ธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PP คร้ังน้ี บริษทัฯ จะตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ 
เพ่ิมทุนต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย 

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

นอกจากน้ี เน่ืองจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดท้  าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและ 
เสนอขายหุ้น PP เสร็จส้ิน (ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รายใดใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO (ตามนิยามดา้นล่าง) ซ่ึงน าเสนอในล าดบัต่อไป)1 ซ่ึงจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ เป็นผลให้ POV มีหน้าท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง า

 
1  ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (ตาม

นิยามด้านล่าง) เต็มทั้งจ านวน POV จะถือหุ้นของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ
บริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดท้ าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO (ตามนิยามดา้นล่าง) เสร็จสมบูรณ์ 
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กิจการ (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ซ่ึงการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะเกิดขึ้นภายหลงัจากท่ี 
บริษทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ POV รวมทั้งด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระ
แลว้ในส่วนของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนซ่ึงออกและจดัสรรให้แก่ POV แลว้ โดยบริษทัฯ คาดว่า POV จะเร่ิมการท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยภ์ายในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2565 ทั้งน้ี ตามประกาศ ทจ. 12/2554 ก าหนดว่า ราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะตอ้งไม่ 
ต ่ากว่าราคาสูงสุดท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้  าค  าเสนอซ้ือ รวมทั้งบุคคลท่ีกระท าการร่วมกนักบั
บุคคลขา้งตน้ ไดหุ้้นของบริษทัฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วนัก่อนวนัท่ีย่ืนค าเสนอซ้ือ กล่าวคือ ราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
จะไม่ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ภายใตธุ้รกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP ในคร้ังน้ี 

ในการน้ี บริษทัฯ ในฐานะผูอ้อกหุ้นเพ่ิมทุน กบั VGI บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ากดั และ Sliver Reward Holdings Limited 
ในฐานะผูจ้องซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาจองซ้ือหุ้น และ/หรือขอ้ตกลงกบัผูล้งทุนแต่ละรายแลว้ อย่างไรก็ดี 
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเกิดขึ้นภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมในวนัน้ี ภายหลงัจากท่ี
บริษทัฯ ได้รับการอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว และภายหลงัจาก
เง่ือนไขบงัคบัก่อนในสัญญาจองซ้ือหุ้นและขอ้ตกลงแต่ละฉบบัท่ีบริษทัฯ จะเขา้ท ากบัผูล้งทุนแต่ละราย เป็นผลส าเร็จหรือ
ไดรั้บการผ่อนผนัจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงในกรณีท่ีหากการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดใน GW ของบริษทัฯ ไม่
เป็นผลส าเร็จ บริษทัฯ จะไม่ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ากดั และ Sliver Reward Holdings Limited ซ่ึง
เป็นผูข้ายหุ้นใน GW แต่บริษทัฯ จะยงัคงออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน ให้แก่ POV ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา
จองซ้ือหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป โดยรายละเอียดของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP รวมถึงเง่ือนไขท่ีส าคญัของสัญญา
จองซ้ือหุ้นและขอ้ตกลงแต่ละฉบบัท่ีบริษทัฯ จะเขา้ท ากบัผูล้งทนุแต่ละรายปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบั
การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) 
และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 (สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามบญัชี 2 ของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) โดยบริษทัฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็จสมบูรณ์
ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยบริษทัฯ จะก าหนดวนัจองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PP ท่ีแน่นอน ภายหลงัจากท่ีท่ีประชุมในวนัน้ีได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ 
บริษทัฯ รวมถึงธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นสามญั GW และธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ 

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) - วาระท่ี 4 

บริษทัฯ มีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดย
เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น 
RO”) โดยบริษทัฯ มีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุนดงักล่าวในการลงทุนในธุรกิจคา้ปลีก และ/หรือ ธุรกิจท่ีสนบัสนุนธุรกิจ
คา้ปลีก นอกเหนือจากธุรกิจร้านเทอร์เทิล โดยปัจจุบนับริษทัฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปไดก่้อนท่ีจะตดัสินใจลงทุน 
หรืออาจน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอาจน ามาใช้เพื่อช าระค่าตอบแทนบางส่วนของ
ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ ภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ ซ่ึงมีก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส และเพื่อลงทุน
ส าหรับโครงการในอนาคต โดยมีรายละเอียดปรากฏตามขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) 
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ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record 
Date) ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวนัจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในระหว่างวนัท่ี  
24 และวนัท่ี 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งน้ี สิทธิดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมในวนัน้ีก่อน  

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณ์ตามท่ีก าหนดในสัญญา 
จองซ้ือหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งดงัมีรายละเอียดขา้งตน้ บริษทัฯ จะยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น RO ทั้งน้ี ผูล้งทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะไม่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ท่ีออกภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในคร้ังน้ี โดยรายละเอียดของธุรกรรมการออกและเสนอขาย
หุ้น RO ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกันของ
บริษทัฯ) และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) โดยบริษทัฯ คาดว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะเสร็จส้ินภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

ขนาดของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW และธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ ดงัมีรายละเอียดขา้งตน้ เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้า
ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ (“รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ”) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป”) โดยธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้
สิทธิฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 794.37 ซ่ึงค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบ
การเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดย
ขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 816.29 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยร์ายการอ่ืนในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW และธุรกรรมการ
เขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ ดงันั้น ขนาดรายการของธุรกรรมทั้งสองจึงรวมเท่ากบัร้อยละ 816.29 ซ่ึงสูงกว่าร้อยละ 50 จึงเขา้ข่ายเป็น
รายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป  

ในการน้ี การท่ี POV จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 
บาท ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 (ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
รายใดใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)2 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้
ทั้งหมด ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวของบริษทัฯ ดงันั้น ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ดงักล่าว VGI และ POV จะเป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ส่งผลให้ VGI และ POV เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

 
2  POV จะถือหุ้นของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ 

ได้ท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ภายใต้
สมมติฐานว่าผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็ม
ทั้งจ านวน (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัฯ) 
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ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) และธุรกรรมการ
เขา้ซ้ือหุ้น GW จาก VGI ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ กบั VGI และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น  PP ให้แก่ 
POV เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (“รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ”) 
โดยธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 9.60 ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ กบั VGI มี
ขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 1,163.17 และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 
1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ (โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ ท่ีผา่นการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอื่นใน
รอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW ธุรกรรมการ
เขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ดงันั้น ขนาดรายการของทั้งสามธุรกรรมจึงรวม
เท่ากบัร้อยละ 2,545.64 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ  

เน่ืองจากรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ เขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไป และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ มีขนาดธุรกรรมรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของ
บริษทัฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัมีรายละเอียดขา้งตน้ บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป และประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  ซ่ึงมี
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 (สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัฯ) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัฯ) และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 (สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตาม
บญัชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

2) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่อขออนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน และ 

3) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ 
และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และจดัส่งความเห็นดงักล่าวต่อส านักงานส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ได้แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษทั แคปปิตอล  
แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษทัฯ เพื่อท าหน้าท่ีให้ความเห็นต่อผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ทั้งน้ี ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมี
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 (รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้า
ซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) 
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นอกจากน้ี ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW ยงัเขา้ข่ายเป็นการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ 
ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ  
มีหนา้ท่ีจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ 

นายพชัร เนตรสุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ไดร้ายงานความเห็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ในแต่ละ
รายการสรุปไดด้งัน้ี 

1) ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW - วาระท่ี 1  

การเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์ของบริษทัฯ ตามประกาศ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป และเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ในกรณีการเขา้ซ้ือหุ้น GW จาก VGI นั้น เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีขอ้ดอ้ยและ
ความเส่ียงท่ีบริหารจดัการได ้ดงันั้น รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล  

อยา่งไรก็ตาม ราคาซ้ือหุ้น GW สูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของหุ้น GW จึงเห็นว่าเป็นราคาท่ีไม่เหมาะสม 

2) ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ - วาระท่ี 2 

การเขา้ท าธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตาม
ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป และเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศรายการท่ี  
เก่ียวโยงกนันั้น เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีขอ้ดอ้ยและความเส่ียงท่ีบริหารจดัการ
ได ้ดงันั้น รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล นอกจากน้ี การเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ รวมถึงงบประมาณ 
ในการลงทุนก่อสร้างร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ จ านวน 
ไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีท่ีบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิจาก VGI ในการบริหารจดัการในปัจจุบนั) และ
การปรับปรุงร้านคา้ให้เช่าท่ีมีอยูเ่ดิม รวมทั้งการปรับทศันียภาพและก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
ในพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ จ านวน 31 สถานี มีความเป็นไปไดใ้น
การลงทุน และการลงทุนมีความเหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า บริษทัฯ ควรท าการวิเคราะห์การลงทุนร้านเทอร์เทิลแต่ละ
สาขาก่อนลงทุนก่อสร้าง เน่ืองจากร้านเทอร์เทิลในบางสถานีอาจไม่คุ ้มค่ากับการลงทุน ตลอดจนควร
ควบคุมงบประมาณการลงทุนอยา่งระมดัระวงั 
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3) ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV – วาระท่ี 3 

การเขา้ท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ  
ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนันั้น เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีขอ้ดอ้ยและ  
ความเส่ียงหลกั ๆ ในเร่ืองผลกระทบจากการเพ่ิมทุน (Dilution) เท่านั้น ดงันั้น รายการดงักล่าวจึงมีความ
สมเหตุสมผล 

นอกจากน้ี ราคาเสนอขายหุ้นของบริษทัฯ ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV สูงกว่า
มูลค่ายติุธรรมของหุ้นบริษทัฯ ดงันั้น จึงถือว่าราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

ในการน้ี เน่ืองจากการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ  และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ 
POV เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท าให้บริษทัฯ สามารถระดมทุนไดจ้ านวนมาก และไดพ้นัธมิตรทาง
ธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการช่วยขบัเคล่ือนและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ได้ในอนาคต และเม่ือพิจารณาใน
ภาพรวม บริษทัฯ จะไดป้ระโยชน์จากผลตอบแทนในธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ ซ่ึงสามารถชดเชยส่วนต่างของ
ราคาซ้ือขายหุ้น GW ท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของมูลค่าหุ้น  GW ได้ ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า  
ผูถื้อหุ้นควรอนุมติัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม ก่อนเขา้สู่การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี   
1 - 4 ต่อไป อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม  

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมฯ และนางสาวตามตะวนั ศรีแหลมทอง ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกังานเลขานุการบริษทั 
ไดช้ี้แจงรายละเอียดตามล าดบัวาระการประชุมต่อท่ีประชุม 

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

นางสาวตามตะวนั ศรีแหลมทอง ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า จากรายละเอียดการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW 
ซ่ึงเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ โดยการเขา้ซ้ือหุ้น GW จาก VGI เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามท่ี
น าเสนอขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยเห็นว่า การเขา้ซ้ือหุ้นใน GW เป็นการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีศกัยภาพในการ
เติบโตและพฒันาต่อไปในอนาคต เน่ืองจากพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และบริเวณท่าเรือท่ี GW ไดรั้บสิทธิในการ
บริหารจดัการอยู่ในปัจจุบนั ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีระบบขนส่งสาธารณะของคนไทยท่ีมีแนวโน้มการเติบโตของจ านวนผูโ้ดยสาร
อย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา จึงเป็นท่ีตอ้งการของผูป้ระกอบการ เน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าวสามารถเขา้ถึงไดง้่ายใน
ชีวิตประจ าวนั และตอบสนองต่อพฤติกรรมการซ้ือขายของผูบ้ริโภค ตลอดจนสามารถน าเสนอสินคา้ตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคได้ ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่า จะได้รับผลตอบแทนท่ีมีความคุ้มค่ากับการลงทุน รวมถึงได้รับประโยชน์ดังมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอขา้งตน้  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าราคาซ้ือหุ้น GW เป็นราคาท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุม้ค่า
ต่อการลงทุน รวมถึงการสนบัสนุนขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจภายใตร้้านเทอร์เทิล และ/หรือ การให้เช่าพ้ืนท่ีเชิง
พาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริษทัฯ และการสร้างการเติบโตในอนาคตของบริษทัฯ  
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ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW โดยมี
รายละเอียดตามท่ีได้เสนอมาทุกประการ และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงิน บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีสายงานการเงินมอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการเขา้
ท าธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง (ก) เจรจาขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
ซ้ือขายหุ้น GW ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงสัญญาซ้ือขายหุ้น GW (ข) ก าหนด และ/หรือ แกไ้ขรายละเอียดใด ๆ เพ่ิมเติม
เก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายหุ้น GW รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW (ง) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลใด ๆ และ (จ) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเก่ียวข้องกับ
ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมฯ ขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 1 น้ี 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น GW และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงิน บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั ประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงินมอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียด
อ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการเข้าท าธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น GW โดยมีรายละเอียดตามท่ีได้เสนอมาทุกประการ  
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
คะแนนเสียงในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 195,625,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ  ในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม หรือออกจากห้องประชุม 
ภายหลงัจากการเร่ิมประชุม 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นท่ีเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (License to 
Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) และการก่อสร้าง
ร้านค้าของบริษัทฯ และปรับปรุงร้านค้าให้เช่าท่ีมีอยู่เดิม รวมท้ังการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่
เพิ่มเติมตามความเหมาะสมบนพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาดังกล่าว ซ่ึงเป็น
รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

นางสาวตามตะวนั ศรีแหลมทอง ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า จากรายละเอียดการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ท าสัญญา 
ให้สิทธิฯ ซ่ึงเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ  ตามท่ีน าเสนอขา้งตน้ คณะกรรมการ
บริษทัเห็นว่า ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และ 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยเห็นว่า การไดม้าซ่ึงสิทธิในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยจ์าก VGI ภายใตธุ้รกรรมการเขา้ท า
สัญญาให้สิทธิฯ เป็นการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตและพฒันาต่อไปในอนาคต เน่ืองจากพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์
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บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีจะไดรั้บสิทธิจาก VGI ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีระบบขนส่งสาธารณะของคนไทยท่ีมีแนวโน้มการเติบโต
ของจ านวนผูโ้ดยสารอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา จึงเป็นท่ีตอ้งการของผูป้ระกอบการ เน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าว
สามารถเขา้ถึงไดง้่ายในชีวิตประจ าวนั และตอบสนองต่อพฤติกรรมการซ้ือขายของผูบ้ริโภค ตลอดจนสามารถน าเสนอ
สินคา้ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ดงันั้น บริษทัฯ คาดว่า จะไดรั้บผลตอบแทนท่ีมีความคุม้ค่ากบัการลงทุน รวมถึง
ไดรั้บประโยชน์ดงัมีรายละเอียดตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า การก าหนดค่าตอบแทนตามสัญญาให้สิทธิฯ บนสถานีรถไฟฟ้า  
บีทีเอสกบั VGI เป็นราคาท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุม้ค่าต่อการลงทุน รวมถึงการสนบัสนุนขีดความสามารถใน
การด าเนินธุรกิจร้านเทอร์เทิล และ/หรือ การให้เช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริษทัฯ และการสร้างการ
เติบโตในอนาคตของบริษทัฯ 

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ 
โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอมาทุกประการ และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงิน บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีสายงานการเงินมอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการเขา้
ท าธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง (ก) เจรจาขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาเก่ียวกบัธุรกรรม
การเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงสัญญาให้สิทธิฯ (ข) ก าหนดและ/หรือแกไ้ขรายละเอียดใด ๆ เพ่ิมเติม
เก่ียวกบัสัญญาให้สิทธิฯ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการ
เขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ (ง) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง
กับธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลใด ๆ และ (จ) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเก่ียวข้องกับ
ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมฯ ขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 2 น้ี 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ธุรกรรมการเข้าท าสัญญาให้สิทธิฯ  และพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงินมอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนด
รายละเอียดอื่นใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอมา
ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 195,625,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ  ในวาระน้ี ไม่มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม หรือออกจากห้องประชุม 
ภายหลงัจากการเร่ิมประชุม 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่บริษัท พอยท์ 
ออฟ วิว (พโีอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings Limited โดยการ
ออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด เป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ 

นางสาวตามตะวนั ศรีแหลมทอง ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า จากรายละเอียดธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP 
โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของ
การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่ POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ  Sliver Reward 
Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นดงักล่าว
ให้แก่ POV เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามท่ีน าเสนอขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า ธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น PP มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ย
เหตุผลดงัต่อไปน้ี 

ความเหมาะสมของราคาในเร่ืองการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)   

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า ราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP มีความเหมาะสมแลว้ เน่ืองจากเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซ่ึงเท่ากบั 3.66 บาท และ 
สูงกว่ามูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงตามงบการเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เท่ากบั 0.92 บาท 

ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขาย 

ราคาเสนอขายเป็นราคาท่ีไดจ้ากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษทัฯ และผูล้งทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ละ
ฝ่ายโดยอา้งอิงจากเกณฑก์ารก าหนดราคาในขอ้ 3.5 ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น PP ไม่เป็นราคาต ่าตามประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และเป็นราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

เหตุผลและความจ าเป็นของการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เน่ืองจากในการ
ขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ จ าเป็นจะตอ้งใชพ้ื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ สามารถเขา้ถึงและน าเสนอสินคา้ต่อผูบ้ริโภคไดเ้ป็น
จ านวนมาก อีกทั้งบริษทัฯ ตอ้งการความมัน่คง โอกาสในการเติบโต และเงินทุนในการขยายธุรกิจดงักล่าว ในการน้ี การออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะท าให้บริษทัฯ ไดม้าซ่ึงพนัธมิตรทางธุรกิจท่ี
มีความแขง็แกร่ง โดยสามารถท าให้บริษทัฯ ไดม้าซ่ึงสิทธิในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ี 
VGI ไดรั้บสัมปทานมาจาก BTSC ครอบคลุมมากท่ีสุดถึงจ านวน 31 สถานี เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของ
บริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอ่ืนในการต่อระยะเวลาของสิทธิดังกล่าวและได้รับสิทธิ
บริหารจดัการพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพ่ิมเติมจาก VGI หาก VGI ได้รับสิทธิจาก BTSC หรือบริษทัในเครือ ใน
อนาคตอีกดว้ย (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษทัฯ และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามบญัชี 
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2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) ซ่ึงท าให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ มีความ
มัน่คงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจให้แก่บริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ตอ้งการแหล่งเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจร้านเทอร์เทิล
ของบริษทัฯ และการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยโ์ดยการให้เช่าพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดงัมีรายละเอียดในขอ้ 4.2 
ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) ดงันั้น การ
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะท าให้บริษทัฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการ
รองรับโครงการดงักล่าว และท าให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ และให้เช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้า 
บีทีเอสเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และหากบริษทัฯ ใชเ้งินกูท้ั้งจ านวนในการลงทนุดงักล่าวจะกระทบต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ เน่ืองจากจะมีภาระดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมขึ้น 

ความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในคร้ังน้ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการช่วยเพ่ิม
สภาพคล่องของบริษทัฯ และลดภาระของบริษทัฯ ในการจัดหากระแสเงินสดเพ่ือใช้ในการลงทุนก่อสร้าง และ/หรือ 
ปรับปรุงพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับสตอ็กสินคา้ของร้านเทอร์เทิล รวมถึงใชใ้น
การซ้ือหุ้นทั้งหมดของ GW และการลงทุนอื่น ๆ  ดงัมีรายละเอียดในขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) ซ่ึงถา้หากบริษทัฯ ใชเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินส าหรับ
การลงทุนและช าระค่าหุ้น GW จะส่งผลให้อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อทุน (Interest D/E Ratio) ของบริษทัฯ สูงขึ้น
จาก 0.29 เท่า เป็น 3.53 เท่า นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้ผูล้งทุนมาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ อีกด้วย ซ่ึงจะช่วย
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ให้มีความมัน่คงและแขง็แกร่งต่อไปในอนาคต 

ผลกระทบต่อบริษทัฯ ในดา้นฐานะทางการเงินจากการเพ่ิมทุนและการด าเนินการตามแผนการใชเ้งิน 

การเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะส่งผลกระทบดา้นการลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อ
หุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากบัร้อยละ 61.90 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นเดิมรายใดใชสิ้ทธิจอง
ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO อย่างไรก็ดี หากบริษทัฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนทั้งในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะ
ไดรั้บเงินทั้งส้ิน 4,039,200,000 บาท ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้นในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ 
ตามขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ)  

นอกจากน้ี เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น 
PP บริษทัฯ ก็จะสามารถลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสได ้
ส่งผลให้สินทรัพยข์องบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นจากการการบนัทึกสิทธิภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ เป็นสินทรัพยใ์นรูปแบบของสัญญาเช่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม หน้ีสินของบริษทัฯ ในการช าระค่าเช่าดงักล่าวก็
จะเพ่ิมขึ้นดว้ยจากการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานบญัชีดงักล่าว นอกจากน้ี โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ ก็จะมีการเพ่ิมเติมส่วน
ของรายไดจ้ากธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเขา้มา โดยคาดว่าจะ
เพ่ิมขึ้นในสัดส่วนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 เม่ือเทียบกบัธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพ ์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัเดิมของบริษทัฯ 
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ความสมเหตุสมผลเม่ือเปรียบเทียบกบัการตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ POV ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นมากกว่าการตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าวกบับุคคลภายนอกซ่ึงเป็นบุคคลอิสระ เน่ืองจากการท่ี POV ซ่ึง
เป็นบริษทัย่อยของ VGI จองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนและเขา้มาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ ท าให้บริษทัฯ ไดม้าซ่ึงสิทธิใน
การบริหารจดัการพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก VGI (ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 (สารสนเทศรายการ
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 (สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์และ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามบญัชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)) ท าให้การ
ขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ และการบริหารจดัการพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริษทัฯ มีความแน่นอนและ
มีโอกาสในการเติบโต ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่าการท่ี POV ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ VGI เขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นและพนัธมิตร
ของบริษทัฯ จะช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการบริหารจดัการธุรกิจการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
และธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ี ราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุน ไม่เป็นราคาต ่าตามประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขาย
หุ้น PP และเป็นราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด จึงเป็นราคาท่ีมีความสมเหตุสมผล และเป็นธรรมกบัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินเพ่ิมทุนรวมทั้งสถานะและความคืบหนา้ของโครงการ 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า การเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะท าให้บริษทัฯ มี
เงินทุนเพียงพอในการรองรับโครงการต่าง ๆ ดงัมีรายละเอียดในขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกับการ 
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ) โดยโครงการดังกล่าวจะท าให้การขยายธุรกิจร้าน 
เทอร์เทิลของบริษทัฯ เป็นไปโดยมีศกัยภาพ อีกทั้งบริษทัฯ จะมีเงินทุนเพียงพอเพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิล 
รวมถึงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนท่ีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ และสามารถต่อยอดธุรกิจดงักล่าวได้
ตามโครงการท่ีวางไวใ้นขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ี 
เก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรม PP จะท าให้บริษทัฯ ไดม้าซ่ึง
พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความแข็งแกร่ง โดยสามารถท าให้บริษทัฯ ไดม้าซ่ึงสิทธิในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์น
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ี VGI ได้รับสัมปทานมาจาก BTSC ครอบคลุมมากท่ีสุดถึงจ านวน 31 สถานี เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ี
ประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพและสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้เป็นจ านวนมาก และ 
บริษทัฯ ยงัมีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอ่ืนในการต่อระยะเวลาของสิทธิดงักล่าวและไดรั้บสิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีบน
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพ่ิมเติมจาก VGI หาก VGI ไดรั้บสิทธิจาก BTSC หรือบริษทัในเครือ ในอนาคตอีกดว้ย (โปรดดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) ซ่ึงท า
ให้ธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงโครงการของบริษทัฯ 
ตามขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) 
มีความมั่นคงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจให้แก่บริษทัฯ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าโครงการดงักล่าวมีความเป็นไปได ้เน่ืองจากบริษทัฯ มีประสบการณ์จากการด าเนินธุรกิจ ร้าน
เทอร์เทิลจ านวน 3 สถานี และธุรกิจการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมาจาก VGI 
ก่อนหนา้น้ี รวมถึงบริษทัฯ ยงัมีผูบ้ริหารและคณะท างานทั้งท่ีมีอยูเ่ดิมและท่ีเขา้มาใหม่ท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ์
ในธุรกิจคา้ปลีกซ่ึงจะเป็นแรงขบัเคล่ือนการด าเนินดงักล่าว 
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ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น 
PP โดยมีรายละเอียดตามท่ีได้เสนอมาทุกประการ และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงิน บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือ 
ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงินมอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง (ก) การ
ก าหนด หรือแกไ้ขเง่ือนไข และรายละเอียดใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ซ่ึงรวมถึงการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน การก าหนดวนัเสนอขาย ระยะเวลาการจองซ้ือ และการช าระค่า
หุ้น (ข) เจรจา ตกลง เขา้ท าและลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดงักล่าว รวมถึงการแกไ้ขสัญญาและเอกสารดงักล่าว (ค) ลงนามใน
แบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนัต่าง ๆ หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผอ่น
ผนั การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ รวมถึงเอกสารอื่นใดต่อเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทน ของหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ 
(ง) ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ดงักล่าวตามสมควร 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมฯ ขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 3 น้ี 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นตอ่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่ POV บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั และ Sliver Reward Holdings Limited ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงิน บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือ 
ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงินมอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดท่ีจ าเป็นและเก่ี ยวขอ้ง
กบัการเขา้ท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอมาทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็น 
เอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงในส่วน
ของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 195,625,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ  ในวาระน้ี ไม่มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม หรือออกจากห้องประชุม 
ภายหลงัจากการเร่ิมประชุม 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

นางสาวตามตะวนั ศรีแหลมทอง ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า จากรายละเอียดธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 
โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู ้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยเศษของ
หุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท ตามท่ีน าเสนอขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทั
เห็นว่า ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

ความเหมาะสมของราคาในเร่ืองการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน   

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า ราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมภายใตธุ้รกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO มีความเหมาะสมแลว้ เน่ืองจากเป็นราคาเดียวกบัราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดงัมีรายละเอียดในวาระท่ี 3 ขา้งตน้ ซ่ึงเป็นการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
โดยไม่ก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูถื้อหุ้นรายใด 

ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขาย 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าราคาเสนอขายเป็นราคาเป็นราคาเดียวกบัราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขาย
ให้แก่ผูล้งทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ซ่ึงไม่เป็นราคาต ่าตามประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP 
และเป็นราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด และราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขาย
หุ้น RO ไม่ก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูถื้อหุ้นรายใด 

เหตุผลและความจ าเป็นของการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งการแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการลงทุนใน
ธุรกิจคา้ปลีก และ/หรือ ธุรกิจท่ีสนบัสนุนธุรกิจคา้ปลีก นอกเหนือจากธุรกิจร้านเทอร์เทิล รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอาจน ามาใช้เพื่อช าระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ ภายใต้
สัญญาให้สิทธิฯ และเพื่อลงทุนส าหรับโครงการในอนาคต ดงัมีรายละเอียดในขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศ
เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) ดงันั้น การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะท าให้บริษทัฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับโครงการดงักล่าว และท าให้
การขยายธุรกิจบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหากบริษทัฯ ใชเ้งินกู้
ทั้งจ านวนในการลงทุนดงักล่าวจะกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เน่ืองจากจะมีภาระดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมขึ้น 

ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน  

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) ในคร้ังน้ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการช่วยเพ่ิมสภาพคล่องของบริษทัฯ และลดภาระของ
บริษทัฯ ในการจดัหากระแสเงินสดเพื่อลงทุนในธุรกิจคา้ปลีก และ/หรือ ธุรกิจท่ีสนับสนุนธุรกิจคา้ปลีก นอกเหนือจาก
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ธุรกิจร้านเทอร์เทิล หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอาจน ามาใชเ้พื่อช าระค่าตอบแทนบางส่วนของ
ธุรกรรมการเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ ภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ และเพื่อลงทุนส าหรับโครงการในอนาคต ดงัมีรายละเอียดในขอ้ 
4.2 ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) 

ผลกระทบต่อบริษทัฯ ในดา้นฐานะทางการเงินจากการเพ่ิมทุนและการด าเนินการตามแผนการใชเ้งิน 

การเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะส่งผลกระทบดา้นการลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อ
หุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากบัร้อยละ 61.90 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นเดิมรายใดใชสิ้ทธิจอง
ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO อย่างไรก็ดี หากบริษทัฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนทั้งในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะ
ไดรั้บเงินทั้งส้ิน 4,039,200,000 บาท ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้นในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ 
ตามขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) 

ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินเพ่ิมทุนรวมทั้งสถานะและความคืบหนา้ของโครงการ 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า การเพ่ิมทุนภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะท าให้บริษทัฯ มี
เงินทุนเพียงพอในการรองรับการลงทุนในธุรกิจคา้ปลีก และ/หรือ ธุรกิจท่ีสนบัสนุนธุรกิจคา้ปลีก นอกเหนือจากธุรกิจร้าน
เทอร์เทิล หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอาจน ามาใชเ้พื่อช าระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรม
การเขา้ท าสัญญาให้สิทธิฯ ภายใตสั้ญญาให้สิทธิฯ และเพื่อลงทุนส าหรับโครงการในอนาคต ดงัมีรายละเอียดในขอ้ 4.2 ของ
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) ซ่ึงท าให้ธุรกิจ
การบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงโครงการของบริษทัฯ ตามขอ้ 4.2 ของส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
(สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) มีความมัน่คงและแน่นอน และมี
โอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจให้แก่บริษทัฯ 

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น 
RO โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอมาทุกประการ และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงิน บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือ
ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงินมอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซ่ึงรวม
ไปถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง (1) (ก) การจะไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 
ในกรณีท่ีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณ์ตามท่ีก าหนดในสัญญาจองซ้ือหุ้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
และ (ข) การก าหนด หรือแกไ้ขเง่ือนไข และรายละเอียดใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซ่ึงรวมถึงการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน การก าหนดวนั
เสนอขาย ระยะเวลาการจองซ้ือ และการช าระค่าหุ้น (2) เจรจา ตกลง เข้าท าและลงนามในเอกสารใด ๆ ท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ดงักล่าว รวมถึงการแกไ้ขเอกสารดงักล่าว (3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนัต่าง ๆ หนังสือบอก
กล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผอ่นผนั การจดทะเบียน
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เปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ รวมถึงเอกสารอื่นใดต่อเจา้หน้าท่ีหรือตวัแทน ของหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน า
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ (4) ด าเนินการใด 
ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ดงักล่าวตามสมควร 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมฯ ขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 4 น้ี 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ 
ถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงิน บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือ 
ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงินมอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดท่ีจ าเป็นและเก่ี ยวขอ้ง
กบัการเขา้ท าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอมาทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงในส่วน
ของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 195,625,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ  ในวาระน้ี ไม่มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม หรือออกจากห้องประชุม 
ภายหลงัจากการเร่ิมประชุม 

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

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามวาระท่ี 3 และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 4 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงตอ้ง
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นดงักล่าว อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัคงมีหุ้นสามญั
ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 25,000,000 หุ้น โดยเป็นหุ้นเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค ์
(Specific Objective) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท ซ่ึงภายใตบ้ทบญัญติัมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
ก าหนดว่า บริษทัมหาชนจ ากดัจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมขึ้น และจะกระท าได้
เม่ือหุ้นทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นท่ีเหลือตอ้ง
เป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นเท่านั้น ดงันั้น เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 25,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 390,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 365,549,286 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียงัไม่ได้
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ออกจ าหน่ายและไม่ไดอ้อกไวเ้พ่ือรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค ์(Specific Objective) เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของบริษทัฯ จ านวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอมาทุกประการ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดแสดง
ความคิดเห็นหรือซกัถาม จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 5 น้ี 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัธุรกรรมการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีได้
เสนอมาทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย จ านวน 195,625,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ  ในวาระน้ี ไม่มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม หรือออกจากห้องประชุม 
ภายหลงัจากการเร่ิมประชุม 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 5 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัฯ ขอ้ 4. โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ัง
ของนายทะเบียน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 
จ านวน 

365,549,286 บาท (สามร้อยหกสิบห้าลา้นห้าแสนส่ีหม่ืนเกา้พนั
สองร้อยแปดสิบหกบาท) 

 แบ่งออกเป็น 365,549,286 หุ้น (สามร้อยหกสิบห้าลา้นห้าแสนส่ีหม่ืนเกา้พนั
สองร้อยแปดสิบหกหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 365,549,286 หุ้น (สามร้อยหกสิบห้าลา้นห้าแสนส่ีหม่ืนเกา้พนั
สองร้อยแปดสิบหกหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ  -            หุ้น (         -  )” 
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ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอมา
ทุกประการ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดแสดง
ความคิดเห็นหรือซกัถาม จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 6 น้ี 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  โดยมีรายละเอียดตามท่ีได้เสนอมาทุกประการ  ด้วยคะแนนเสียงเป็น 
เอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย จ านวน 195,625,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ  ในวาระน้ี ไม่มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม หรือออกจากห้องประชุม 
ภายหลงัจากการเร่ิมประชุม 

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

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคลอ้งกบัธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดงั
รายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 3 และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 4 ขา้งตน้ 
บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 1,224,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ านวน 365,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,589,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนจ านวน 
1,224,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอมาทุกประการ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดแสดง
ความคิดเห็นหรือซกัถาม ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 7 น้ี 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัธุรกรรมการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีได้
เสนอมาทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย จ านวน 195,625,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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หมายเหตุ  ในวาระน้ี ไม่มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม หรือออกจากห้องประชุม 
ภายหลงัจากการเร่ิมประชุม 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 7 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัฯ ขอ้ 4. โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ัง
ของนายทะเบียน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 
จ านวน 

1,589,549,286 บาท (หน่ึงพนัห้าร้อยแปดสิบเกา้ลา้นห้าแสนส่ี
หม่ืนเกา้พนัสองร้อยแปดสิบหกบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,589,549,286 หุน้ (หน่ึงพนัห้าร้อยแปดสิบเกา้ลา้นห้าแสนส่ี
หม่ืนเกา้พนัสองร้อยแปดสิบหกหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 1,589,549,286 หุน้ (หน่ึงพนัห้าร้อยแปดสิบเกา้ลา้นห้าแสนส่ี
หม่ืนเกา้พนัสองร้อยแปดสิบหกหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ -            หุ้น (         -  )” 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอมา
ทุกประการ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดแสดง
ความคิดเห็นหรือซกัถาม จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 8 น้ี 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอมาทุกประการ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็น 
เอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย จ านวน 195,625,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ  ในวาระน้ี ไม่มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม หรือออกจากห้องประชุม 
ภายหลงัจากการเร่ิมประชุม 



หนา้ 26 จาก 30 
 

วาระท่ี 9  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคลอ้งกบัธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดงั
รายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 3 และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 4 ขา้งตน้ จึง
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตามรายวาระดงัต่อไปน้ี 

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

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังมีรายละเอียดในวาระท่ี 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่าว จ านวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท ให้แก่ POV ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด และเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.653 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
รายใดใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวม
มูลค่า 3,146,550,000 บาท 

ทั้งน้ี รายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) และ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
3 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) 

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่ POV โดยมีรายละเอียดตามท่ีได้
เสนอมาทุกประการ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดแสดง
ความคิดเห็นหรือซกัถาม จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 9.1 น้ี 

 
3  ค านวณภายใตส้มมติฐานว่า ไม่มีผูถ้ือหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจ านวน 
POV จะถือหุ้นบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 โดย POV บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้น
รวมกนัเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO และ 
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จส้ิน 



หนา้ 27 จาก 30 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้น
ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)ให้แก่ POV โดยมีรายละเอียดตามท่ีได้เสนอมาทุกประการ  ด้วยคะแนนเสียง 
เป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย จ านวน 195,625,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ  ในวาระน้ี ไม่มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม หรือออกจากห้องประชุม 
ภายหลงัจากการเร่ิมประชุม 

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

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดงัมีรายละเอียดในวาระท่ี 3 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่าวจ านวน 15,350,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท ให้แก่บริษทั เวิร์ค เอก็ซ์ จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.144 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อ
หุ้นของบริษทัฯ รายใดใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO) ในราคาเสนอขาย 3.30 
บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 50,655,000 บาท 

ทั้งน้ี รายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) และ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
3 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) 

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั โดยมี
รายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอมาทุกประการ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดแสดง
ความคิดเห็นหรือซกัถาม จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 9.2 น้ี 

 
4  ค านวณภายใตส้มมติฐานว่า ไม่มีผูถ้ือหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจ านวน 
บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด จะถือหุ้นบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.97 โดย POV บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings 
Limited จะถือหุ้นรวมกนัเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น RO และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จส้ิน 



หนา้ 28 จาก 30 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้น
ต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่บริษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากดั โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอมาทุกประการ  
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย จ านวน 195,625,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ  ในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม หรือออกจากห้องประชุมภาย
หลงัจากการเร่ิมประชุม 

วาระท่ี 9.3 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ จ านวน 15,150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 

บาท ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดงัมีรายละเอียดในวาระท่ี 3 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่าวจ านวน 15,150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited คิดเป็นสัดส่วนร้อยละไม่เกิน 1.125 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่าย
แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ในกรณี
ท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รายใดใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO) ในราคาเสนอ
ขาย 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 49,995,000 บาท 

ทั้งน้ี รายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) และ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
3 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) 

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited 
โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอมาทุกประการ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดแสดง
ความคิดเห็นหรือซกัถาม จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 9.3 น้ี 

 
5  ค านวณภายใตส้มมติฐานว่า ไม่มีผูถ้ือหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใตธุ้รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจ านวน 
Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.95 โดย POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ากัด  และ Sliver Reward 
Holdings Limited จะถือหุ้นรวมกนัเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จส้ิน 



หนา้ 29 จาก 30 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้น
ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอมาทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย จ านวน 195,625,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ  ในวาระน้ี ไม่มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม หรือออกจากห้องประชุม 
ภายหลงัจากการเร่ิมประชุม 

วาระท่ี 9.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 240,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุน ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO 
ดงัมีรายละเอียดในวาระท่ี 4 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ในอตัราการจดัสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท 

ทั้งน้ี รายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ) และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) 

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอมาทุกประการ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดแสดง
ความคิดเห็นหรือซกัถาม จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 9.4 น้ี 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอมาทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย จ านวน 195,625,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ  ในวาระน้ี ไม่มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม หรือออกจากห้องประชุม 
ภายหลงัจากการเร่ิมประชุม 






