รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริ ษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
(“บริ ษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่ อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
(Electronic meeting)
กรรมการบริษัททีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1.

นายราเชน ลีรพันธุ์

ประธานกรรมการ

2.

นายวรพจน์ จรรย์โกมล

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

3.

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4.

นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5.

นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ณ วันประชุมผูถ้ ือหุ้น และไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหารระดับสู งที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายเอียน เคร็ ก ลองเด้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2.

นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบตั ิการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้ าร่ วมประชุม
นายพัชร เนตรสุ วรรณ

ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ บริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายฤทธิชยั งดงาม

ทนายความหุ้นส่วน บริ ษทั เอสอาร์พีพี จากัด

2.

นายภราดร เลียวสกุล

ทนายความหุ้นส่วน บริ ษทั สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด

3.

นางสาวปภาวริ นทร์ พูลสมบัติ

ทนายความ บริ ษทั สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด
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ที่ปรึกษากฎหมายที่ตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่ าง ๆ
นางสาวพรรณทิพา ร่ ารื่ น

นักกฎหมาย

ก่อนเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ บริ ษทั ฯ ได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุม
วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ้ น ครั้ งที่ 1/2565 พร้ อ มเอกสารประกอบการประชุ ม ไว้บ นเว็บ ไซต์ของบริ ษทั ฯ และการเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุ้นจัดส่ งคาถามเกี่ยวกับการประชุมมายังบริ ษ ัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ้น
รายใดจัดส่งคาถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั ฯ
ในการประชุ มครั้ งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ใช้ระบบประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ Inventech Connect และได้ปฏิ บัติตาม
พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมถึงการจัดให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมและการ
จัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ข องผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านไว้เป็ นหลักฐาน ในการนี้ บริ ษทั ฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงระเบียบวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงและวิธีการนับคะแนน ดังนี้
1.
การประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมี
มติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุม ตามข้อ 40 ของ
ข้อบังคับบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ จะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมซักถามหรื อแสดงความ
คิดเห็ นที่เกี่ ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ก่ อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุ ม เมื่ อมี การนับ
คะแนนเสี ยงในวาระนั้น ๆ เสร็ จสิ้นตามลาดับ
2.
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสี ยง 1 เสี ยงต่อ 1 หุ้น ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ น
พิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ตามข้อ 42 ของข้อบังคับบริ ษทั
3.
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเลือกวาระที่ตอ้ งการและออกเสี ยงลงคะแนน หากผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสี ยงล่าสุ ด” หรื อไม่ออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านออกเสี ยงเห็ นด้วยกับ
วาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสี ยงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิ ดการลงคะแนนสาหรับวาระนั้น ๆ
4.
ในการนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ฯ จะใช้วิธีหกั คะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงออกจากจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ น คะแนนเสี ยงเห็นด้วย
5.
กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นหลายราย ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมกดเลือกที่ไอคอนผูใ้ ช้งาน และกดปุ่ ม “สลับ
บัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผูถ้ ือหุ้นรายอื่น ๆ ทั้งนี้ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นออกจากห้องประชุมหรื อระบบ ก่อนที่จะปิ ดการลงมติ
ในวาระใด ๆ จานวนหุ้นของผูถ้ ือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็ นองค์ประชุม และคะแนนเสี ยงจะไม่ถูกนามานับคะแนนในวาระนั้น ๆ
6.
กรณี ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะ หากได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
บริ ษทั ฯ จะบันทึกการออกเสี ยงลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วม
ประชุมของผูร้ ับมอบฉันทะ
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ลาดับต่อไป บริ ษทั ฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบถึ งข้อมูลทั่วไปเกี่ ยวกับจานวนหุ้นและผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ฯ ณ วัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2565 ดังนี้
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
ทุนชาระแล้ว
เป็ นหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
จานวนผูถ้ ือหุ้น

390,549,286.00
390,549,286
365,549,286.00
365,549,286
1.00
852

บาท
หุ้น
บาท
หุ้น
บาท
ราย

สาหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผูถ้ ือหุ้นที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเองจานวน 3 ราย นับจานวนหุ้นได้ 201 หุ้น และมี
ผูถ้ ือหุ้นที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะจานวน 27 ราย นับจานวนหุ้นได้ 195,625,622 หุ้น รวมแล้วมีผถู ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วม
ประชุมทั้งสิ้ นจานวน 30 ราย นับจานวนหุ้นได้ 195,625,823 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 53.5155 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ ายแล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งกาหนดว่า ต้องมีจานวนผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ
จากผูถ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด
อนึ่ง หากภายหลังจากเริ่ มการประชุม มีผถู ้ ือหุ้น (ก) เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรื อโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม
และ/หรื อ (ข) ออกจากห้องประชุมหรื อระบบก่อนที่จะปิ ดการลงมติในวาระใด ๆ บริ ษทั ฯ จะทาการปรับปรุ งจานวนฐาน
คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
เริ่มการประชุม
นายราเชน ลี รพันธุ์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ เป็ นประธานในที่ประชุ ม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวเปิ ดการ
ประชุมและมอบหมายให้นางสาวอินทิรา ถูกอารมย์ และนายธนกร ผลัญชัย เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”)
ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในวาระที่ 1 - 9
เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องดังกล่าวในแต่ละวาระจึงถือเป็ นเงื่อนไขซึ่ งกันและกัน โดยหากเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งไม่ได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะถือว่าเรื่ องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นแล้วเป็ นอัน
ยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้องในวาระอื่น ๆ อีกต่อไป โดยขออธิบายรายละเอียดของวาระที่ 1 - 4 พร้อมกัน
เนื่ องจากมีเนื้ อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน แล้วจึงจะมีการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระต่อไปตามระเบียบวาระการ
ประชุมที่ระบุในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้น
ภาพรวมการทารายการ เหตุผลและที่มาของการเข้ าทาธุรกรรมในวาระที่ 1 - 4
ประธานฯ ได้เรี ยนเชิญนางสาวตามตะวัน ศรี แหลมทอง ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสานักงานเลขานุการบริ ษทั เพื่อนาเสนอ
ภาพรวมการทารายการ เหตุผลและที่มาของการเข้าทาธุรกรรม ในวาระที่ 1 - 4 รวมถึงรายละเอียดของธุรกรรม และนายพัชร
เนตรสุ วรรณ ที่ ป รึ กษาทางการเงิ น อิ ส ระจากบริ ษ ัท แคปปิ ตอล แอ๊ ด แวนเทจ จ ากัด เพื่ อ น าเสนอรายละเอี ย ดความ
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สมเหตุสมผลของการเข้าทาธุรกรรมต่อที่ประชุม โดยนางสาวตามตะวัน ศรี แหลมทอง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก
ธุ รกิจผลิตและจาหน่ายสิ่ งพิมพ์ซ่ ึ งเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี (Technology Disruption) บริ ษทั ฯ จึงเห็นถึงความจาเป็ นที่จะต้องขยายธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ไปยังธุ รกิจอื่นที่ มี
ศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่บริ ษทั ฯ ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้เจรจาและเข้าทาสัญญาให้สิทธิ บริ หารจัดการพื้นที่เชิง
พาณิ ชย์กบั บริ ษทั วีจีไอ จากัด (มหาชน) (“VGI”) เพื่อรับสิ ทธิในการบริ หารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจานวน 3
สถานี ได้แก่ สถานีเซนต์หลุยส์ สถานีเพลินจิต และสถานีอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ เพื่อ เริ่ มประกอบธุรกิจร้านค้าของบริ ษทั ฯ
ภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” ซึ่งเป็ นร้านขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค รวมถึงอาหารและเครื่ องดื่มพร้อมรับประทาน (“ร้ านเทอร์ เทิล”)
โดยเปิ ดบริ การสาขาแรกบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเซนต์หลุยส์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และสาขาที่สองและสามบน
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับการ
ตอบรับเป็ นอย่างดี บริ ษทั ฯ จึงมีแผนจะมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกของบริ ษทั ฯ ให้เติบโตและเข้มแข็งต่อไป
ปั จจุบนั VGI เป็ นผูไ้ ด้รับสัมปทานในการบริ หารจัดการพื้นที่บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสจากบริ ษทั ระบบขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (“BTSC”) จานวนทั้งสิ้ น 31 สถานี โดย VGI ได้ให้สิทธิ แก่บริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
พื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจานวน 3 สถานีดงั กล่าวข้างต้น และให้สิทธิ แก่บริ ษทั กรุ๊ ปเวิร์ค จากัด (“GW”)
ในการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บางส่ วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจานวน 5 สถานีหลัก ได้แก่ สถานีราชดาริ สถานี
อารี ย ์ สถานีราชเทวี สถานีสนามเป้า และสถานีพระโขนง และสถานีเสริ ม ซึ่ งได้แก่ สถานีชิดลม สถานีศาลาแดง สถานีหมอชิต
และสถานีอุดมสุ ข และ VGI เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนที่เหลือด้วยตนเอง
รายละเอียดการเข้ าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จากัด - วาระที่ 1
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงมีแผนจะลงทุนใน GW ซึ่ งนอกจากเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจบริ หารจัดการพื้นที่
เชิงพาณิ ชย์บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าวข้างต้น ยังเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจบริ หารพื้นที่ขายสิ นค้าบริ เวณท่าเทียบ
เรื อ จานวน 3 แห่ งหลัก ได้แก่ ท่าเรื อประตูน้ า ท่าเรื อมหาวิทยาลัยรามคาแหง และท่าเรื ออโศก และพื้นที่บางส่ วนบริ เวณ
ท่าเทียบเรื อปลายถนนวังหลัง (พรานนก) ที่มุ่งเน้นการใช้พ้นื ที่ดงั กล่าวเพื่อนาเสนอแบรนด์ของร้านค้าต่อผูบ้ ริ โภค และเป็ น
ช่ องทางการซื้ อขายสิ นค้าที่ เหมาะสมกับ พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคที่ สั ญจรผ่านสถานี ร ถไฟฟ้ าบี ทีเอสและท่ าเรื อ อันมี
แนวโน้มเติบโตขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยบริ ษทั ฯ มีความประสงค์ที่จะลงทุน โดยการเข้าซื้ อหุ้นสามัญทั้งหมดของ
GW (ไม่เพียงแต่บางส่ วน) เป็ นจานวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด
ใน GW จากผูถ้ ือหุ้นเดิมของ GW ทั้งหมดจานวน 3 ราย ได้แก่ (1) VGI (2) บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ (3) Sliver Reward
Holdings Limited (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มผู้ขาย”) ในราคาซื้อขายจานวนทั้งสิ้น 110 ล้านบาท (“ธุรกรรมการเข้ าซื้อหุ้น GW”)
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ในฐานะผูซ้ ้ือ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น GW กับกลุ่มผูข้ ายเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
อย่างไรก็ดี การเข้าทาธุ รกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม ในวันนี้
และหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้ อขายหุ้น GW ที่ตกลงระหว่างบริ ษทั ฯ และกลุ่มผูข้ าย เป็ นผลสาเร็ จ หรื อได้รับ
การผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่ (ก) บริ ษทั พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จากัด
(“POV”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมด ได้ดาเนินการจองซื้ อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ตามนิยามด้านล่าง) (ซึ่งจะนาเสนอในลาดับต่อไป) และชาระ
ค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ฯ เสร็ จสมบูรณ์ และ (ข) บริ ษทั ฯ ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในการออกและเสนอขาย
หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท เวิ ร์ ค เอ็ก ซ์ จ ากัด และ Sliver Reward Holdings Limited ภายใต้ธุร กรรมการออกและ
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เสนอขายหุ้น PP (ตามนิยามด้านล่าง) ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญ
ในสัญญาซื้ อขายหุ้น GW ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ) และสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามบัญชี 2 ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยบริ ษทั ฯ คาดว่าธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW จะเสร็ จสมบูรณ์
ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
รายละเอียดการเข้ าทาสัญญาให้ สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส (License to Manage and Operate
Merchandising Space Agreement) กับ บริ ษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) และการก่ อสร้ างร้ านค้ าของบริ ษัทฯ และปรั บปรุ ง
ร้ านค้ าให้ เช่ าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่ อสร้ างใหม่ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมบนพื้นที่เชิงพาณิชย์ บน
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้ สัญญาดังกล่าว - วาระที่ 2
นอกจากการเข้าลงทุนใน GW ข้างต้น บริ ษทั ฯ ยังมี ความประสงค์เข้าทาสัญญาให้สิทธิ บริ หารจัดการพื้นที่เชิ ง
พาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) (“สั ญญาให้ สิทธิฯ”)
สาหรับการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จานวน 31 สถานี (ซึ่ งรวมถึงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้ า
บีทีเอสที่ GW และบริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการอยูใ่ นปั จจุบนั ) กับ VGI ซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับสัมปทานในการบริ หาร
จัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าวจาก BTSC ทั้งนี้ เพื่อรับสิ ทธิ จาก VGI ในการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์
บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สาหรับประกอบธุรกิจบริ หารจัดการร้านเทอร์ เทิล และสาหรับบริ หารจัดการพื้นที่เพื่อการให้เช่า
พื้นที่เชิ งพาณิ ชย์แก่ผูเ้ ช่ารายอื่นในการประกอบกิจการร้านขายสิ นค้าหรื อบริ การประเภทต่าง ๆ รวมถึงการก่อสร้างร้าน
เทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ จานวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานี ที่
บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ จาก VGI ในการบริ หารจัดการในปั จจุบัน) และการปรั บปรุ งร้ านค้าให้เช่ าที่ มีอยู่เดิ ม รวมทั้งการปรั บ
ทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ
จานวน 31 สถานี (“ธุรกรรมการเข้ าทาสั ญญาให้ สิทธิฯ”) ทั้งนี้ สัญญาให้สิทธิ ฯ ดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ 7 ปี 5 เดือน
(สิ้ นสุ ดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572) และคู่สัญญาอาจต่อสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวม
ของธุรกรรมดังกล่าวจะมีมูลค่าประมาณ 3,985.93 ล้านบาท โดยคานวณรวมจากมูลค่าดังต่อไปนี้
(ก)

ค่าตอบแทนตามที่กาหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ จานวนประมาณ 2,665.93 ล้านบาท (คานวณตามสู ตรการ
คานวณค่าตอบแทนและการชาระค่าตอบแทนตามที่ตกลงในสัญญาให้สิทธิ ฯ และนามาคานวณเป็ นมูลค่า
ตลอดอายุสัญญาให้สิทธิฯ กล่าวคือ 0.7516 x จานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอสที่กาหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ จานวน 31 สถานี (ซึ่ งนับทั้งจานวนผูโ้ ดยสารขาเข้าและผูโ้ ดยสาร
ขาออก) เฉลี่ยต่อวัน ของปี 2562 ซึ่ งเป็ นปี ที่มีค่าสู งสุ ด ซึ่ งเท่ากับ 1,295,710* x จานวนวันต่อปี (ซึ่ งเท่ากับ
365) x ระยะเวลาของสัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งเท่ากับ 7 ปี 5 เดือน)
*หมายเหตุ บริ ษทั ฯ พิจารณาจากจานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอสเฉลี่ ยต่อวันย้อนหลัง 7 ปี
(คิดด้วยฐานปี ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2564
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(ข)

งบประมาณจานวนไม่เกิน 1,120 ล้านบาท สาหรับการลงทุนก่อสร้างร้านเทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ จานวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีที่บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ
จาก VGI ในการบริ หารจัดการในปัจจุบนั ) ดังมีรายละเอียดตามแผนการใช้เงินที่บริ ษทั ฯ จะได้จากการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในข้อ 4.2.1 (2) ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) และ

(ค)

งบประมาณจานวนไม่เกิ น 200 ล้านบาท สาหรั บการปรั บปรุ งร้ านค้าให้เช่ าที่ มีอยู่เดิ ม รวมทั้งการปรั บ
ทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้
สัญญาให้สิทธิ ฯ จานวน 31 สถานี ดังมีรายละเอียดตามแผนการใช้เงินที่บริ ษทั ฯ จะได้จากการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในข้อ 4.2.1 (4) ของสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ ยวกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)

อย่างไรก็ดี การเข้าทาธุ รกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้รับการอนุ มตั ิจากที่
ประชุมในวันนี้ และหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาให้สิทธิ ฯ ที่ตกลงระหว่างบริ ษทั ฯ และ VGI เป็ นผลสาเร็ จ หรื อ
ได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่ POV ได้ดาเนินการจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ ในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ตามนิ ยามด้านล่าง) และชาระค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ฯ เสร็ จ
สมบูรณ์ ทั้งนี้ รายละเอียดของธุ รกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญในสัญญาให้สิทธิ ฯ
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) และ สิ่ งที่ส่งมา
ด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย) โดยบริ ษทั ฯ คาดว่าธุ รกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ จะเสร็ จสมบูรณ์ภายในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2565
ในการนี้ บริ ษทั ฯ เล็งเห็นว่า ธุ รกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW และธุ รกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ มีประโยชน์กบั
บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1)

เนื่ องจากบริ ษทั ฯ เห็นว่า ธุ รกิจผลิตและจาหน่ ายสิ่ งพิมพ์ซ่ ึ งเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ของผูอ้ ่านอย่างมีนยั สาคัญ บริ ษทั ฯ
จึงเห็นถึงความจาเป็ นที่จะต้องขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ ไปยังธุรกิจอื่นที่มีศกั ยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่
บริ ษทั ฯ โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มประกอบธุรกิจร้านเทอร์ เทิล ซึ่ งเปิ ดให้บริ การสาขาแรกที่สถานีรถไฟฟ้ า
บีทีเอสเซนต์หลุยส์ เมื่ อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และสาขาที่ สองและสามบนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส
เพลิ นจิ ต และสถานี รถไฟฟ้ าบี ทีเอสอนุ สาวรี ย ์ชัย สมรภู มิเมื่ อ วันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2565 ซึ่ งได้รับการ
ตอบรับเป็ นอย่างดี ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเล็งเห็นโอกาสและมีแผนในการขยายธุรกิจดังกล่าวเพื่อสร้างมูลค่าทาง
ธุรกิจเพิ่มเติมให้แก่บริ ษทั ฯ ซึ่งการได้รับสิ ทธิ บริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก VGI
ซึ่งรวมถึงสิ ทธิบนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าอีกจานวน 5 สถานีที่ VGI ให้แก่ GW ในปัจจุบนั ซึ่งบริ ษทั ฯ จะได้รับ
โอนจาก VGI เนื่องจากการเข้าทาธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จะทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิในพื้นที่บนสถานี
รถไฟฟ้ าบี ทีเอสอย่างครอบคลุมจานวนสถานี ม ากที่ สุดถึ ง 31 สถานี ซึ่ งบริ ษทั ฯ คาดว่าการขยายธุ ร กิ จ
ดังกล่าวจะเป็ นธุ รกิจที่มีความมัน่ คงและแน่ นอน รวมถึงมีศกั ยภาพในการขยายธุ รกิจในอนาคตเนื่ องจาก
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บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อรับสิ ทธิ ในพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่
VGI จะได้รับสิ ทธิเพิ่มเติมในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้สิทธิฯ
2)

เนื่องจากพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิ จาก VGI ภายใต้ธุรกรรมการเข้าทาสัญญา
ให้สิทธิ ฯ รวมถึงพื้นที่บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส และพื้นที่บริ เวณท่าเรื อที่ GW ได้รับสิ ทธิ ในการบริ หาร
จัดการอยู่ในปั จจุบนั เป็ นพื้นที่ทางการค้าที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการซื้ อขายสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในสังคม
ปั จจุบนั ที่สัญจรผ่านสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรื อในชีวิตประจาวันเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
บริ ษทั ฯ จึงเล็งเห็นว่า การขยายธุ รกิจภายใต้ร้านเทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ บนพื้นที่ดงั กล่าว จะทาให้บริ ษทั ฯ
สามารถนาเสนอสิ นค้าต่อผูบ้ ริ โภคได้เป็ นจานวนมาก อีกทั้งยังเป็ นช่องทางจาหน่ ายสิ นค้าสาหรับร้านค้า
ต่าง ๆ ที่เป็ นผูเ้ ช่าพื้นที่ดงั กล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่แต่เดิมมีช่องทางจาหน่ายทางออนไลน์เพียงอย่าง
เดียวทาให้มีหน้าร้านในการนาเสนอสิ นค้า ส่งมอบประสบการณ์ และสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็ นที่
จดจาได้ง่าย ต่อผูบ้ ริ โภคจานวนมาก อีกทั้งการได้สิทธิ ในการให้เช่าพื้นที่ดงั กล่าว จะทาให้ผลประกอบการ
ของบริ ษทั ฯ มีโอกาสเติบโตมากขึ้น

3)

การได้รับสิ ทธิ ในพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินธุรกิจและขยายสาขาของร้านเทอร์ เทิล โดยเฉพาะต้นทุนค่าเช่าและวัตถุดิบ จากการประหยัดต่อ
ขนาด (Economies of Scale) เพราะบริ ษทั ฯ ได้รั บ สิ ท ธิ ในการบริ ห ารจัดการพื้ นที่ เชิ ง พาณิ ช ย์บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มจากเดิมที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั จากจานวน 3 สถานี เป็ น 31 สถานี

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีแผนจะใช้แหล่งเงินทุนในการเข้าทาธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ
จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตามที่
จะได้กล่าวต่อไป
รายละเอี ยดการออกและเสนอขายหุ้ นสามั ญเพิ่ มทุ นในรู ป แบบของการเสนอขายหุ้ น ต่ อ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement) - วาระที่ 3
บริ ษทั ฯ มีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท ในรู ปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่ POV ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ VGI ถือหุ้น
อยู่ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมด บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited ในราคา
เสนอขายหุ้ น ละ 3.30 บาท รวมมู ล ค่ า 3,247,200,000 บาท (“ธุ ร กรรมการออกและเสนอขายหุ้ น PP”) โดยบริ ษ ัท ฯ มี
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อชาระค่าหุ้น GW เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริ ษทั ฯ และธุรกิจ
บริ หารจัดการพื้นที่สาหรับให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และการก่อสร้างร้านเทอร์เทิลของบริ ษทั ฯ บน
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ จานวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีที่บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ จาก VGI
ในการบริ หารจัดการในปัจจุบนั ) และปรับปรุ งร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ จานวน 31 สถานี รวมถึงเพื่อใช้
เป็ นแหล่งเงินทุนในการรองรับการขยายกิจการ หรื อการลงทุนเพิ่มเติมของบริ ษทั ฯ ในอนาคต และใช้เงินทุนส่ วนที่เหลือ เพื่อ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจนามาใช้เพื่อชาระค่าตอบแทนบางส่ วนของธุ รกรรมการเข้าทา
สัญญาให้สิทธิ ฯ ภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ ซึ่ งมีกาหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ
4.2 ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) นอกจากนี้
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การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ยังจะส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ มีพนั ธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในการผนึกกาลังเสริ มสร้างให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ แข็งแกร่ งขึ้นอีกด้วย
อนึ่ ง ธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็ นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่
ผูถ้ ื อ หุ้ น มี ม ติ กาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัด เจน และไม่ ถื อ เป็ นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ ในราคาต่ าตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด (“ประกาศเรื่ องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เนื่ องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 3.30 บาท เป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยในการพิจารณาราคาตลาด บริ ษทั ฯ ได้ใช้ราคาซื้ อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริ ษทั ฯ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ย้อนหลัง 10 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ
ให้ เ สนอวาระต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้น เพื่ อ ขออนุ มัติ ใ ห้บ ริ ษทั ฯ เสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ดัง กล่ า ว คื อ ระหว่ างวันที่ 15
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่ งจะเท่ากับ 3.66 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART) ดังนั้น ธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทาธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่ องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วย
คะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั
คะแนนเสี ย งของผูถ้ ื อ หุ้ น ที่ มี ส่ ว นได้เ สี ย เป็ นฐานในการนับ คะแนน รวมทั้ง จะต้อ งได้รั บ การอนุ ญ าตจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย
อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว
ต้องไม่เป็ นราคาที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยกาหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ 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 อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากวันที่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทาการซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้ งทุนสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของ
จานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการพิจารณาคาขอให้รับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี้ เนื่องจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจานวนหุ้นที่ออกและ
จาหน่ ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้ทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP เสร็ จสิ้ น (ในกรณี ที่ไม่มีผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ รายใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO (ตามนิยามด้านล่าง) ซึ่ งนาเสนอในลาดับต่อไป)1 ซึ่ งจะมีสิทธิ ออกเสี ยงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นผลให้ POV มีหน้าที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงา
1

ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (ตาม
นิ ยามด้านล่าง) เต็มทั้งจานวน POV จะถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้ทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO (ตามนิยามด้านล่าง) เสร็จสมบูรณ์
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กิ จการ (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ซึ่ งการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์จะเกิ ดขึ้นภายหลังจากที่
บริ ษทั ฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ POV รวมทั้งดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระ
แล้วในส่ วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ งออกและจัดสรรให้แก่ POV แล้ว โดยบริ ษทั ฯ คาดว่า POV จะเริ่ มการทาคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กาหนดว่า ราคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์จะต้องไม่
ต่ากว่าราคาสู งสุ ดที่ผูท้ าคาเสนอซื้ อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซื้ อ รวมทั้งบุคคลที่กระทาการร่ วมกันกับ
บุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริ ษทั ฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคาเสนอซื้อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
จะไม่ต่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ภายใต้ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ในฐานะผูอ้ อกหุ้นเพิ่มทุน กับ VGI บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited
ในฐานะผูจ้ องซื้ อหุ้นเพิ่มทุน ได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้ อหุ้น และ/หรื อข้อตกลงกับผูล้ งทุนแต่ละรายแล้ว อย่างไรก็ดี
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมในวันนี้ ภายหลังจากที่
บริ ษทั ฯ ได้รับการอนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และภายหลังจาก
เงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาจองซื้ อหุ้นและข้อตกลงแต่ละฉบับที่บริ ษทั ฯ จะเข้าทากับผูล้ งทุนแต่ละราย เป็ นผลสาเร็ จหรื อ
ได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงในกรณี ที่หากการเข้าซื้ อหุ้นสามัญทั้งหมดใน GW ของบริ ษทั ฯ ไม่
เป็ นผลสาเร็ จ บริ ษทั ฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited ซึ่ง
เป็ นผูข้ ายหุ้นใน GW แต่บริ ษทั ฯ จะยังคงออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แก่ POV ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
จองซื้ อหุ้นที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยรายละเอียดของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP รวมถึงเงื่อนไขที่สาคัญของสัญญา
จองซื้อหุ้นและข้อตกลงแต่ละฉบับที่บริ ษทั ฯ จะเข้าทากับผูล้ งทุนแต่ละรายปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
และสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามบัญชี 2 ของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยบริ ษทั ฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็ จสมบูรณ์
ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยบริ ษทั ฯ จะกาหนดวันจองซื้ อและชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น PP ที่ แน่ นอน ภายหลังจากที่ ที่ ประชุ มในวันนี้ ได้อนุ มัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ รวมถึงธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ GW และธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ
รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) - วาระที่ 4
บริ ษทั ฯ มีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิม่ ทุน โดย
เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น
RO”) โดยบริ ษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการใช้เงินทุนดังกล่าวในการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก และ/หรื อ ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจ
ค้าปลีก นอกเหนือจากธุรกิจร้านเทอร์ เทิล โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้ก่อนที่จะตัดสิ นใจลงทุน
หรื ออาจนาไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิ จการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจนามาใช้เพื่อชาระค่าตอบแทนบางส่ วนของ
ธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งมีกาหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นรายไตรมาส และเพื่อลงทุน
สาหรับโครงการในอนาคต โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
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ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Record
Date) ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวันจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่
24 และวันที่ 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สิ ทธิดงั กล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมในวันนี้ก่อน
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็ จสมบูรณ์ตามที่กาหนดในสัญญา
จองซื้ อหุ้นที่เกี่ยวข้องดังมีรายละเอียดข้างต้น บริ ษทั ฯ จะยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น RO ทั้งนี้ ผูล้ งทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ ที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในครั้งนี้ โดยรายละเอียดของธุรกรรมการออกและเสนอขาย
หุ้น RO ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ) และสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) โดยบริ ษทั ฯ คาดว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะเสร็ จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ขนาดของรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ ดังมีรายละเอียดข้างต้น เข้าข่ายเป็ นรายการได้มา
ซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ (“รายการได้ มาซึ่ งสิ นทรั พย์ ของบริ ษัทฯ”) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ ายไป”) โดยธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW มีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้
สิ ทธิ ฯ มีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 794.37 ซึ่ งคานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ 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 ไม่มีรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์รายการอื่นในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW และธุรกรรมการ
เข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ ดังนั้น ขนาดรายการของธุ รกรรมทั้งสองจึงรวมเท่ากับร้อยละ 816.29 ซึ่ งสู งกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็ น
รายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป
ในการนี้ การที่ POV จะเข้าซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP คิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 70.65 (ในกรณี ที่ไม่มีผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
รายใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)2 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ดังนั้น ภายหลังการเข้าซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว VGI และ POV จะเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้ VGI และ POV เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
2

POV จะถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ
ได้ทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ภายใต้
สมมติฐานว่าผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็ม
ทั้งจานวน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษทั ฯ)
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ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) และธุรกรรมการ
เข้าซื้ อหุ้น GW จาก VGI ธุ รกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ กับ VGI และธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่
POV เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (“รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ”)
โดยธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.60 ธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ กับ VGI มี
ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,163.17 และธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ
1,372.87 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใน
รอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW ธุรกรรมการ
เข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ดังนั้น ขนาดรายการของทั้งสามธุรกรรมจึงรวม
เท่ากับร้อยละ 2,545.64 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ
เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่าย
ไป และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ มีขนาดธุรกรรมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของ
บริ ษทั ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรายละเอียดข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
1)

เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ต่อ
ตลาดหลักทรั พย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรื อจ าหน่ ายไป และประกาศรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ซึ่ งมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ) สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ) และสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตาม
บัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

2)

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิการเข้าทารายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ โดยจะต้องได้รับอนุ มัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนน
เสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน และ

3)

แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับ รายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ และจัดส่ งความเห็นดังกล่าวต่อ สานักงานสานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรั พย์ฯ และผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งที่ ปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษทั แคปปิ ตอล
แอ๊ดแวนเทจ จากัด ซึ่ งเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่ อที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระของบริ ษทั ฯ เพื่อทาหน้าที่ให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุ้นในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ ไ ด้กาหนดไว้ใ นประกาศรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ทั้ง นี้ ความเห็ นของที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 (รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มา
ซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
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นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW ยังเข้าข่ายเป็ นการซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั ฯ
มีหน้าที่จดั ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสิ นทรัพย์ ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ
นายพัชร เนตรสุ วรรณ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจากบริ ษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด ได้รายงานความเห็นที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ รายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ในแต่ละ
รายการสรุ ปได้ดงั นี้
1)

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW - วาระที่ 1
การเข้าทาธุ รกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตามประกาศ
รายการได้มาหรื อจาหน่ายไป และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณี การเข้าซื้ อหุ้น GW จาก VGI นั้น เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยมีขอ้ ด้อยและ
ความเสี่ ยงที่บริ หารจัดการได้ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อหุ้น GW สู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น GW จึงเห็นว่าเป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม

2)

ธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ - วาระที่ 2
การเข้าทาธุ รกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ตาม
ประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ ายไป และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกันนั้น เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยมีขอ้ ด้อยและความเสี่ ยงที่บริ หารจัดการ
ได้ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ การเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ รวมถึงงบประมาณ
ในการลงทุนก่อสร้างร้านเทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ จานวน
ไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีที่บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ จาก VGI ในการบริ หารจัดการในปัจจุบนั ) และ
การปรับปรุ งร้านค้าให้เช่าที่มีอยูเ่ ดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ในพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ จานวน 31 สถานี มีความเป็ นไปได้ใน
การลงทุน และการลงทุนมีความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่า บริ ษทั ฯ ควรทาการวิเคราะห์การลงทุนร้านเทอร์ เทิลแต่ละ
สาขาก่ อนลงทุนก่ อสร้ าง เนื่ องจากร้ านเทอร์ เทิ ลในบางสถานี อาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ตลอดจนควร
ควบคุมงบประมาณการลงทุนอย่างระมัดระวัง
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3)

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV – วาระที่ 3
การเข้าทาธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
ตามประกาศรายการที่เกี่ ยวโยงกันนั้น เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยมีขอ้ ด้อยและ
ความเสี่ ยงหลัก ๆ ในเรื่ องผลกระทบจากการเพิ่มทุน (Dilution) เท่านั้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความ
สมเหตุสมผล
นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นของบริ ษทั ฯ ในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV สู งกว่า
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริ ษทั ฯ ดังนั้น จึงถือว่าราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสม

ในการนี้ เนื่องจากการเข้าทาธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่
POV เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถระดมทุนได้จานวนมาก และได้พนั ธมิตรทาง
ธุ รกิ จที่ มีศกั ยภาพในการช่ วยขับเคลื่ อนและสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้ในอนาคต และเมื่ อพิจารณาใน
ภาพรวม บริ ษทั ฯ จะได้ประโยชน์จากผลตอบแทนในธุ รกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ ซึ่ งสามารถชดเชยส่ วนต่างของ
ราคาซื้ อขายหุ้น GW ที่ สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของมูลค่าหุ้น GW ได้ ดังนั้น ที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระจึ งมี ความเห็นว่า
ผูถ้ ือหุ้นควรอนุมตั ิรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม ก่อนเข้าสู่ การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่
1 - 4 ต่อไป อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม
จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมฯ และนางสาวตามตะวัน ศรี แหลมทอง ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสานักงานเลขานุการบริ ษทั
ได้ช้ ีแจงรายละเอียดตามลาดับวาระการประชุมต่อที่ประชุม
วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติการเข้ าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จากัด ซึ่งเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้ า
ซื้อหุ้นจากบริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

นางสาวตามตะวัน ศรี แหลมทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากรายละเอียดการเข้าทาธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW
ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามที่
นาเสนอข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า ธุ รกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ โดยเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นใน GW เป็ นการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพในการ
เติบโตและพัฒนาต่อไปในอนาคต เนื่ องจากพื้นที่บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส และบริ เวณท่าเรื อที่ GW ได้รับสิ ทธิ ในการ
บริ หารจัดการอยู่ในปั จจุบนั ตั้งอยู่ในพื้นที่ระบบขนส่ งสาธารณะของคนไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตของจานวนผูโ้ ดยสาร
อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา จึงเป็ นที่ตอ้ งการของผูป้ ระกอบการ เนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่ายใน
ชีวิตประจาวัน และตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้ อขายของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนสามารถนาเสนอสิ นค้าตามความต้องการของ
ผูบ้ ริ โ ภคได้ ดัง นั้น บริ ษ ัท ฯ คาดว่ า จะได้รั บ ผลตอบแทนที่ มี ค วามคุ้ม ค่ า กับ การลงทุ น รวมถึ ง ได้รั บ ประโยชน์ ดัง มี
รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าราคาซื้ อหุ้น GW เป็ นราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุม้ ค่า
ต่อการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจภายใต้ร้านเทอร์ เทิล และ/หรื อ การให้เช่าพื้นที่เชิง
พาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริ ษทั ฯ และการสร้างการเติบโตในอนาคตของบริ ษทั ฯ
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ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW โดยมี
รายละเอียดตามที่ ได้เสนอมาทุ กประการ และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่ บริ ห าร
และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ ประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการเข้า
ทาธุ รกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง (ก) เจรจาข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ
ซื้ อขายหุ้น GW ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสัญญาซื้ อขายหุ้น GW (ข) กาหนด และ/หรื อ แก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติม
เกี่ยวกับสัญญาซื้ อขายหุ้น GW รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุ รกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW (ง) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่ วยงานราชการ และ/หรื อหน่ วยงานที่มีอานาจกากับดู แลใด ๆ และ (จ) ดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและเกี่ยวข้อ งกับ
ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW
จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 1 นี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิ ธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ้น GW และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิ น บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียด
อื่นใดที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการเข้าทาธุ ร กรรมการเข้า ซื้ อหุ้น GW โดยมี รายละเอียดตามที่ ได้เ สนอมาทุกประการ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั
คะแนนเสี ยงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
หมายเหตุ
วาระที่ 2

จานวน
195,625,823 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ในวาระนี้ ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ้ น เข้า ร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม เติ ม หรื อ ออกจากห้ อ งประชุ ม
ภายหลังจากการเริ่ มประชุม

พิจารณาอนุมัติการเข้ าทาสั ญญาให้ สิทธิบริ หารจัดการพื้นที่เชิ งพาณิชย์ บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส (License to
Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ บริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) และการก่ อสร้ าง
ร้ านค้ าของบริ ษัทฯ และปรั บปรุ งร้ านค้ าให้ เช่ าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรั บทัศนียภาพและก่ อสร้ างใหม่
เพิ่มเติมตามความเหมาะสมบนพื้นที่เชิ งพาณิชย์ บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสภายใต้ สัญญาดังกล่ าว ซึ่ งเป็ น
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

นางสาวตามตะวัน ศรี แหลมทอง ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า จากรายละเอียดการเข้าทาธุรกรรมการเข้าทาสัญญา
ให้สิทธิ ฯ ซึ่ งเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามที่นาเสนอข้างต้น คณะกรรมการ
บริ ษทั เห็นว่า ธุ รกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และ
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ โดยเห็นว่า การได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์จาก VGI ภายใต้ธุรกรรมการเข้าทา
สัญญาให้สิทธิ ฯ เป็ นการได้มาซึ่ งทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพในการเติบโตและพัฒนาต่อไปในอนาคต เนื่องจากพื้นที่เชิงพาณิ ชย์
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บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่จะได้รับสิ ทธิ จาก VGI ตั้งอยู่ในพื้นที่ระบบขนส่ งสาธารณะของคนไทยที่มีแนวโน้มการเติบโต
ของจานวนผูโ้ ดยสารอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จึงเป็ นที่ตอ้ งการของผูป้ ระกอบการ เนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าว
สามารถเข้าถึงได้ง่ายในชี วิตประจาวัน และตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้ อขายของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนสามารถนาเสนอ
สิ นค้าตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ คาดว่า จะได้รับผลตอบแทนที่มีความคุม้ ค่ากับการลงทุน รวมถึง
ได้รับประโยชน์ดงั มีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า การกาหนดค่าตอบแทนตามสัญญาให้สิทธิ ฯ บนสถานี รถไฟฟ้ า
บีทีเอสกับ VGI เป็ นราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุม้ ค่าต่อการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนขีดความสามารถใน
การดาเนินธุรกิจร้านเทอร์เทิล และ/หรื อ การให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริ ษทั ฯ และการสร้างการ
เติบโตในอนาคตของบริ ษทั ฯ
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ
โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ ประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการเข้า
ทาธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง (ก) เจรจาข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรม
การเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสัญญาให้สิทธิ ฯ (ข) กาหนดและ/หรื อแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติม
เกี่ยวกับสัญญาให้สิทธิฯ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการ
เข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ (ง) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
กับธุ รกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ ซึ่ งรวมถึ งการติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่ วยงานราชการ และ/หรื อหน่ วยงานที่มีอานาจกากับดู แลใด ๆ และ (จ) ดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและเกี่ยวข้อ งกับ
ธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ
จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 2 นี้
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ มัติ ธุ ร กรรมการเข้า ท าสั ญ ญาให้ สิ ท ธิ ฯ และพิ จ ารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอานาจในการพิจารณาและกาหนด
รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมา
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
หมายเหตุ

จานวน
195,625,823 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ในวาระนี้ ไม่ มี ผู ้ถื อ หุ้ น เข้า ร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม เติ ม หรื อออกจากห้ อ งประชุ ม
ภายหลังจากการเริ่ มประชุม
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่ เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
1.00 บาท ในรู ปแบบของการเสนอขายหุ้นต่ อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ บริ ษัท พอยท์
ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จากัด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited โดยการ
ออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จากัด เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ

นางสาวตามตะวัน ศรี แหลมทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากรายละเอียดธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP
โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรู ปแบบของ
การเสนอขายหุ้ น ต่ อ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้ แ ก่ POV บริ ษ ัท เวิ ร์ ค เอ็ ก ซ์ จ ากัด และ Sliver Reward
Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว
ให้แก่ POV เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามที่นาเสนอข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า ธุรกรรมการ
ออกและเสนอขายหุ้น PP มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ด้วย
เหตุผลดังต่อไปนี้
ความเหมาะสมของราคาในเรื่ องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น PP มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่ งเท่ากับ 3.66 บาท และ
สู งกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริ ษทั ฯ ซึ่ งตามงบการเงินรวมล่าสุ ดของบริ ษทั ฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาต สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่ากับ 0.92 บาท
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย
ราคาเสนอขายเป็ นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริ ษทั ฯ และผูล้ งทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ละ
ฝ่ ายโดยอ้างอิงจากเกณฑ์การกาหนดราคาในข้อ 3.5 ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น PP ไม่เป็ นราคาต่าตามประกาศเรื่ องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และเป็ นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
เหตุผลและความจาเป็ นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากในการ
ขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริ ษทั ฯ จาเป็ นจะต้องใช้พ้นื ที่ที่มีศกั ยภาพ สามารถเข้าถึงและนาเสนอสิ นค้าต่อผูบ้ ริ โภคได้เป็ น
จานวนมาก อีกทั้งบริ ษทั ฯ ต้องการความมัน่ คง โอกาสในการเติบโต และเงินทุนในการขยายธุรกิจดังกล่าว ในการนี้ การออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะทาให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึ่ งพันธมิตรทางธุ รกิจที่
มีความแข็งแกร่ ง โดยสามารถทาให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึ่งสิ ทธิในการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่
VGI ได้รับสัมปทานมาจาก BTSC ครอบคลุมมากที่สุดถึงจานวน 31 สถานี เพื่อใช้เป็ นพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของ
บริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี สิทธิ ก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นในการต่อระยะเวลาของสิ ทธิ ดังกล่าวและได้รับสิ ทธิ
บริ หารจัดการพื้นที่บนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสเพิ่มเติมจาก VGI หาก VGI ได้รับสิ ทธิ จาก BTSC หรื อบริ ษทั ในเครื อ ใน
อนาคตอีกด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษทั ฯ และสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 สารสนเทศรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามบัญชี
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2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย) ซึ่ งทาให้การขยายธุ รกิจร้านเทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ มีความ
มัน่ คงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ต้องการแหล่งเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ร้านเทอร์เทิล
ของบริ ษทั ฯ และการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์โดยการให้เช่าพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2
ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ดังนั้น การ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะทาให้บริ ษทั ฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการ
รองรับโครงการดังกล่าว และทาให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ และให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอสเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และหากบริ ษทั ฯ ใช้เงินกูท้ ้งั จานวนในการลงทุนดังกล่าวจะกระทบต่อผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ เนื่องจากจะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
ความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบี ยนในครั้งนี้ มีความเหมาะสม เนื่ องจากเป็ นการช่ วยเพิ่ม
สภาพคล่องของบริ ษทั ฯ และลดภาระของบริ ษทั ฯ ในการจัดหากระแสเงิ นสดเพื่อใช้ในการลงทุนก่ อสร้ าง และ/หรื อ
ปรับปรุ งพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และเป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับสต็อกสิ นค้าของร้านเทอร์เทิล รวมถึงใช้ใน
การซื้ อหุ้นทั้งหมดของ GW และการลงทุนอื่น ๆ ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ซึ่งถ้าหากบริ ษทั ฯ ใช้เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินสาหรับ
การลงทุนและชาระค่าหุ้น GW จะส่ งผลให้อตั ราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest D/E Ratio) ของบริ ษทั ฯ สู งขึ้น
จาก 0.29 เท่า เป็ น 3.53 เท่า นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ผูล้ งทุนมาเป็ นพันธมิ ตรทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ อีกด้วย ซึ่ งจะช่ วย
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้มีความมัน่ คงและแข็งแกร่ งต่อไปในอนาคต
ผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงิน
การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะส่ งผลกระทบด้านการลดลงของส่ วนแบ่งกาไรต่อ
หุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 61.90 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิ ทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณี ที่ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิ จอง
ซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO อย่างไรก็ดี หากบริ ษทั ฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนทั้งในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะ
ได้รับเงินทั้งสิ้ น 4,039,200,000 บาท ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั ฯ มีความแข็งแกร่ งทางการเงินมากขึ้นในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ
ตามข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
นอกจากนี้ เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น
PP บริ ษทั ฯ ก็จะสามารถลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสได้
ส่ งผลให้สินทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจากการการบันทึกสิ ทธิ ภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ เป็ นสิ นทรัพย์ในรู ปแบบของสัญญาเช่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม หนี้สินของบริ ษทั ฯ ในการชาระค่าเช่าดังกล่าวก็
จะเพิ่มขึ้นด้วยจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีดงั กล่าว นอกจากนี้ โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ ก็จะมีการเพิ่มเติมส่ วน
ของรายได้จากธุรกิจร้านเทอร์ เทิล และธุรกิจการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสเข้ามา โดยคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นในสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับธุรกิจผลิตและจาหน่ายสิ่ งพิมพ์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักเดิมของบริ ษทั ฯ
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ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรี ยบเทียบกับการตกลงเข้าทารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ซึ่ งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้นมากกว่าการตกลงเข้าทารายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็ นบุคคลอิสระ เนื่องจากการที่ POV ซึ่ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI จองซื้ อหุ้นเพิ่มทุนและเข้ามาเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทาให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึ่ งสิ ทธิ ใน
การบริ หารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก VGI (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการ
ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) และสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย)) ทาให้การ
ขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริ ษทั ฯ และการบริ หารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริ ษทั ฯ มีความแน่นอนและ
มีโอกาสในการเติบโต ซึ่ งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ POV ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ VGI เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ้นและพันธมิตร
ของบริ ษทั ฯ จะช่วยส่งเสริ มศักยภาพในการบริ หารจัดการธุรกิจการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
และธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริ ษทั ฯ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผูล้ งทุน ไม่เป็ นราคาต่าตามประกาศเรื่ องการอนุ ญาตเสนอขาย
หุ้น PP และเป็ นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด จึงเป็ นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และเป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนรวมทั้งสถานะและความคืบหน้าของโครงการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะทาให้บริ ษทั ฯ มี
เงินทุนเพียงพอในการรองรับโครงการต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) โดยโครงการดังกล่าวจะทาให้ การขยายธุ รกิ จ ร้าน
เทอร์ เทิลของบริ ษทั ฯ เป็ นไปโดยมีศกั ยภาพ อีกทั้งบริ ษทั ฯ จะมีเงินทุนเพียงพอเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิล
รวมถึงการก่อสร้างปรับปรุ งพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิ ฯ และสามารถต่อยอดธุ รกิจดังกล่าวได้
ตามโครงการที่วางไว้ในข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรม PP จะทาให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึ่ ง
พันธมิตรทางธุ รกิจที่มีความแข็งแกร่ ง โดยสามารถทาให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์บน
สถานี รถไฟฟ้ าบี ทีเอสที่ VGI ได้รับสัมปทานมาจาก BTSC ครอบคลุมมากที่ สุดถึ งจานวน 31 สถานี เพื่อใช้เป็ นพื้น ที่
ประกอบธุ รกิ จร้านเทอร์ เทิล ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพและสามารถเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้เป็ นจานวนมาก และ
บริ ษทั ฯ ยังมีสิทธิ ก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นในการต่อระยะเวลาของสิ ทธิ ดงั กล่าวและได้รับสิ ทธิ บริ หารจัดการพื้นที่บน
สถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสเพิ่มเติมจาก VGI หาก VGI ได้รับสิ ทธิ จาก BTSC หรื อบริ ษทั ในเครื อ ในอนาคตอีกด้วย (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ซึ่งทา
ให้ธุรกิจร้านเทอร์ เทิล และธุรกิจการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงโครงการของบริ ษทั ฯ
ตามข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
มี ค วามมั่น คงและแน่ นอน และมี โ อกาสเติ บ โตในอนาคตรวมถึ ง สร้ า งมู ล ค่า เพิ่ มทางธุ ร กิ จให้ แ ก่ บริ ษทั ฯ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีประสบการณ์จากการดาเนินธุรกิจ ร้าน
เทอร์เทิลจานวน 3 สถานี และธุรกิจการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริ ษทั ฯ ได้รับมาจาก VGI
ก่อนหน้านี้ รวมถึงบริ ษทั ฯ ยังมีผบู ้ ริ หารและคณะทางานทั้งที่มีอยูเ่ ดิมและที่เข้ามาใหม่ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์
ในธุรกิจค้าปลีกซึ่งจะเป็ นแรงขับเคลื่อนการดาเนินดังกล่าว
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ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น
PP โดยมี รายละเอียดตามที่ ได้เสนอมาทุกประการ และพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง (ก) การ
กาหนด หรื อแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนต่อบุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกาหนดวันเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ และการชาระค่า
หุ้น (ข) เจรจา ตกลง เข้าทาและลงนามในสัญญา และ/หรื อเอกสารใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว (ค) ลงนามใน
แบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสื อบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อน
ผัน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว รวมถึงเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรื อตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
(ง) ด าเนิ น การใด ๆ ที่ จ าเป็ นและเกี่ ย วข้อ งกับการออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ นต่ อ บุค คลในวงจากัด (Private
Placement) ดังกล่าวตามสมควร
จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 นี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรู ปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่ POV บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้อง
กับการเข้าทาธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ น
เอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงในส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
หมายเหตุ

จานวน
195,625,823 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ในวาระนี้ ไม่ มี ผู ้ถื อ หุ้ น เข้า ร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม เติ ม หรื อออกจากห้ อ งประชุ ม
ภายหลังจากการเริ่ มประชุม
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วาระที่ 4

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

นางสาวตามตะวัน ศรี แหลมทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากรายละเอียดธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู ้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของ
หุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท ตามที่นาเสนอข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั
เห็นว่า ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
ความเหมาะสมของราคาในเรื่ องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมภายใต้ธุรกรรมการออกและ
เสนอขายหุ้น RO มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็ นราคาเดียวกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนภายใต้
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น ซึ่ งเป็ นการให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ
โดยไม่ก่อให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบต่อผูถ้ ือหุ้นรายใด
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า ราคาเสนอขายเป็ นราคาเป็ นราคาเดี ยวกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
ให้แก่ผลู ้ งทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่ งไม่เป็ นราคาต่าตามประกาศเรื่ องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP
และเป็ นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขาย
หุ้น RO ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบต่อผูถ้ ือหุ้นรายใด
เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องการแหล่งเงิน ทุนเพื่อใช้ในการลงทุนใน
ธุรกิจค้าปลีก และ/หรื อ ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้าปลีก นอกเหนือจากธุรกิจร้านเทอร์เทิล รวมถึงเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจนามาใช้เพื่อชาระค่าตอบแทนบางส่ วนของธุ รกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ฯ ภายใต้
สัญญาให้สิทธิ ฯ และเพื่อลงทุนสาหรับโครงการในอนาคต ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศ
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ดังนั้น การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะทาให้บริ ษทั ฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับโครงการดังกล่าว และทาให้
การขยายธุรกิจบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และหากบริ ษทั ฯ ใช้เงินกู้
ทั้งจานวนในการลงทุนดังกล่าวจะกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เนื่องจากจะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
ความสมเหตุสมผลของการเพิม่ ทุน
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ และลดภาระของ
บริ ษทั ฯ ในการจัดหากระแสเงินสดเพื่อ ลงทุนในธุ รกิจค้าปลีก และ/หรื อ ธุ รกิจที่สนับสนุ นธุ รกิจค้าปลีก นอกเหนื อจาก
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ธุรกิจร้านเทอร์เทิล หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่งอาจนามาใช้เพื่อชาระค่าตอบแทนบางส่ วนของ
ธุรกรรมการเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และเพื่อลงทุนสาหรับโครงการในอนาคต ดังมีรายละเอียดในข้อ
4.2 ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
ผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิม่ ทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงิน
การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะส่ งผลกระทบด้านการลดลงของส่ วนแบ่งกาไรต่อ
หุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 61.90 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิ ทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณี ที่ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิ จอง
ซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO อย่างไรก็ดี หากบริ ษทั ฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนทั้งในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะ
ได้รับเงินทั้งสิ้ น 4,039,200,000 บาท ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั ฯ มีความแข็งแกร่ งทางการเงินมากขึ้นในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ
ตามข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ)
ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนรวมทั้งสถานะและความคืบหน้าของโครงการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะทาให้บริ ษทั ฯ มี
เงินทุนเพียงพอในการรองรับการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก และ/หรื อ ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้าปลีก นอกเหนือจากธุรกิจร้าน
เทอร์ เทิล หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจนามาใช้เพื่อชาระค่าตอบแทนบางส่ วนของธุรกรรม
การเข้าทาสัญญาให้สิทธิฯ ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และเพื่อลงทุนสาหรับโครงการในอนาคต ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) ซึ่ งทาให้ธุรกิจ
การบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงโครงการของบริ ษทั ฯ ตามข้อ 4.2 ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
(สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) มีความมัน่ คงและแน่นอน และมี
โอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่บริ ษทั ฯ
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น
RO โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวม
ไปถึงแต่ไม่จากัดเพียง (1) (ก) การจะไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
ในกรณี ที่ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็ จสมบูรณ์ตามที่กาหนดในสัญญาจองซื้ อหุ้นที่เกี่ยวข้อง
และ (ข) การกาหนด หรื อแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่ งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกาหนดวัน
เสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้ อ และการชาระค่าหุ้น (2) เจรจา ตกลง เข้าทาและลงนามในเอกสารใด ๆ ที่ จาเป็ นและ
เกี่ ย วข้อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท ฯ ให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ้ น เดิ ม ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Rights
Offering) ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขเอกสารดังกล่าว (3) ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสื อบอก
กล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน การจดทะเบียน
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เปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว รวมถึงเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรื อตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนา
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ดาเนินการใด
ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ดังกล่าวตามสมควร
จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 นี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่ มทุ นของบริ ษ ัทฯ จ านวนไม่ เกิ น 240,000,000 หุ้ น มู ลค่ าที่ ตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท ให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ้ นเดิ มตามสั ดส่ วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้อง
กับการเข้าทาธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ น
เอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงในส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
หมายเหตุ

วาระที่ 5

จานวน
195,625,823 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ในวาระนี้ ไม่ มี ผู ้ถื อ หุ้ น เข้า ร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม เติ ม หรื อออกจากห้ อ งประชุ ม
ภายหลังจากการเริ่ มประชุม
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

ผูด้ าเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สื บเนื่องจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังรายละเอียด
ปรากฏตามวาระที่ 3 และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงต้อง
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริ ษทั ฯ ยังคงมีหุ้นสามัญ
ที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวน 25,000,000 หุ้น โดยเป็ นหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์
(Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กาหนดว่า บริ ษทั มหาชนจากัดจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทาได้
เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจาหน่ายและได้รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรื อในกรณี หุ้นยังจาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้อง
เป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด บริ ษทั ฯ จึ งเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบี ยนจานวน 25,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบี ย นเดิ มจ านวน 390,549,286 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 365,549,286 บาท โดยการตัด หุ้ น สามัญ ที่ ย งั ไม่ได้
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ออกจาหน่ายและไม่ได้ออกไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ของบริ ษทั ฯ จานวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดแสดง
ความคิดเห็นหรื อซักถาม จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 5 นี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิ ธุรกรรมการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้
เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
หมายเหตุ
วาระที่ 6

จานวน
195,625,823 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ในวาระนี้ ไม่ มี ผู ้ถื อ หุ้ น เข้า ร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม เติ ม หรื อออกจากห้ อ งประชุ ม
ภายหลังจากการเริ่ มประชุม

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ

ผูด้ าเนิ น การประชุ ม ฯ ชี้ แ จงต่ อ ที่ ประชุ ม ว่ า เพื่ อ ให้ สอดคล้อ งกับ การลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่ง
ของนายทะเบียน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
จานวน

365,549,286 บาท (สามร้อยหกสิ บห้าล้านห้าแสนสี่ หมื่นเก้าพัน
สองร้อยแปดสิ บหกบาท)

แบ่งออกเป็ น

365,549,286 หุ้น (สามร้อยหกสิ บห้าล้านห้าแสนสี่ หมื่นเก้าพัน
สองร้อยแปดสิ บหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ

365,549,286 หุ้น (สามร้อยหกสิ บห้าล้านห้าแสนสี่ หมื่นเก้าพัน
สองร้อยแปดสิ บหกหุ้น)
-

หุ้น (

-

)”
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ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัทจึ งเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ ม พิ จารณาอนุ มัติ ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ มหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมา
ทุกประการ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดแสดง
ความคิดเห็นหรื อซักถาม จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 6 นี้
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ว มี มติ อนุ มัติ ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท ฯ ข้อ 4. เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ โดยมี รายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ น
เอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
หมายเหตุ
วาระที่ 7

จานวน
195,625,823 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ในวาระนี้ ไม่ มี ผู ้ถื อ หุ้ น เข้า ร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม เติ ม หรื อออกจากห้ อ งประชุ ม
ภายหลังจากการเริ่ มประชุม

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

ผูด้ าเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 และธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น
บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,224,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ านวน 365,549,286 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 1,589,549,286 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดแสดง
ความคิดเห็นหรื อซักถาม ผูด้ าเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 7 นี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิ ธุรกรรมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้
เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จานวน
จานวน
จานวน

195,625,823 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
หน้า 24 จาก 30

หมายเหตุ
วาระที่ 8

ในวาระนี้ ไม่ มี ผู ้ถื อ หุ้ น เข้า ร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม เติ ม หรื อออกจากห้ อ งประชุ ม
ภายหลังจากการเริ่ มประชุม

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ

ผูด้ าเนิ นการประชุ มฯ ชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 7 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่ง
ของนายทะเบียน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ

1,589,549,286 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิ บเก้าล้านห้าแสนสี่
หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิ บหกบาท)
1,589,549,286 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิ บเก้าล้านห้าแสนสี่
หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิ บหกหุ้น)
1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ

1,589,549,286 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิ บเก้าล้านห้าแสนสี่
หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิ บหกหุ้น)
หุ้น (
)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัทจึ งเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ ม พิ จารณาอนุ มัติ ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ มหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมา
ทุกประการ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดแสดง
ความคิดเห็นหรื อซักถาม จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 8 นี้
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ว มี มติ อนุ มัติ ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท ฯ ข้อ 4. เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ น
เอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
หมายเหตุ

จานวน
195,625,823 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ในวาระนี้ ไม่ มี ผู ้ถื อ หุ้ น เข้า ร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม เติ ม หรื อออกจากห้ อ งประชุ ม
ภายหลังจากการเริ่ มประชุม
หน้า 25 จาก 30

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ

ผูด้ าเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น จึง
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตามรายวาระดังต่อไปนี้
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

ผูด้ าเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรู ปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้ น PP ดังมี รายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น จึ งเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว จานวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท ให้แก่ POV ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมด และเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 70.653 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ในกรณี ที่ไม่มีผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
รายใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวม
มูลค่า 3,146,550,000 บาท
ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ปรากฏตามสิ่ งที่
ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) และ สิ่ งที่ส่งมาด้วย
3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ ในรู ปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่ POV โดยมีรายละเอียดตามที่ได้
เสนอมาทุกประการ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดแสดง
ความคิดเห็นหรื อซักถาม จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 9.1 นี้

3

คานวณภายใต้สมมติฐานว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจานวน
POV จะถือหุ้นบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 59.99 โดย POV บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้น
รวมกันเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 61.91 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO และ
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็ จสิ้น
หน้า 26 จาก 30

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในรู ปแบบของการเสนอขายหุ้น
ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement)ให้แก่ POV โดยมี รายละเอียดตามที่ ได้เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยง
เป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
หมายเหตุ
วาระที่ 9.2

จานวน
195,625,823 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ในวาระนี้ ไม่ มี ผู ้ถื อ หุ้ น เข้า ร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม เติ ม หรื อออกจากห้ อ งประชุ ม
ภายหลังจากการเริ่ มประชุม

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ จานวน 15,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ นุ ละ 1.00
บาท ให้ แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด

ผูด้ าเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จานวนไม่เกิ น 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรู ปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังกล่าวจานวน 15,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท ให้แก่บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.144 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั ฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ในกรณี ที่ไม่มีผถู ้ ือ
หุ้นของบริ ษทั ฯ รายใดใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO) ในราคาเสนอขาย 3.30
บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 50,655,000 บาท
ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ปรากฏตามสิ่ งที่
ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) และ สิ่ งที่ส่งมาด้วย
3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ ในรู ปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด โดยมี
รายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดแสดง
ความคิดเห็นหรื อซักถาม จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 9.2 นี้
4

คานวณภายใต้สมมติฐานว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจานวน
บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด จะถือหุ้นบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 0.97 โดย POV บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings
Limited จะถือหุ้นรวมกันเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 61.91 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอ
ขายหุ้น RO และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้ น
หน้า 27 จาก 30

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในรู ปแบบของการเสนอขายหุ้น
ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่บริ ษทั เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
หมายเหตุ
วาระที่ 9.3

จานวน
195,625,823 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ในวาระนี้ ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ้น เข้า ร่ ว มประชุ ม เพิ่ มเติ ม หรื อ ออกจากห้องประชุ มภาย
หลังจากการเริ่ มประชุม

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ จานวน 15,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ นุ ละ 1.00
บาท ให้ แก่ Sliver Reward Holdings Limited

ผูด้ าเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จานวนไม่เกิ น 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรู ปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังกล่าวจานวน 15,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละไม่เกิน 1.125 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่าย
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ในกรณี
ที่ไม่มีผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO) ในราคาเสนอ
ขาย 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 49,995,000 บาท
ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ปรากฏตามสิ่ งที่
ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) และ สิ่ งที่ส่งมาด้วย
3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ ในรู ปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited
โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดแสดง
ความคิดเห็นหรื อซักถาม จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 9.3 นี้
5

คานวณภายใต้สมมติฐานว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจานวน
Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่ วนร้ อยละ 0.95 โดย POV บริ ษัท เวิร์ค เอ็ก ซ์ จากัด และ Sliver Reward
Holdings Limited จะถือหุ้นรวมกันเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 61.91 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุ รกรรมการออก
และเสนอขายหุ้น RO และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้ น
หน้า 28 จาก 30

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในรู ปแบบของการเสนอขายหุ้น
ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited โดยมี รายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
หมายเหตุ
วาระที่ 9.4

จานวน
195,625,823 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ในวาระนี้ ไม่ มี ผู ้ถื อ หุ้ น เข้า ร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม เติ ม หรื อออกจากห้ อ งประชุ ม
ภายหลังจากการเริ่ มประชุม

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 240,000,000 หุ้น ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผูด้ าเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) จานวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท
ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ) และสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดแสดง
ความคิดเห็นหรื อซักถาม จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 9.4 นี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วน
การถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
หมายเหตุ

จานวน
195,625,823 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
จานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ในวาระนี้ ไม่ มี ผู ้ถื อ หุ้ น เข้า ร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม เติ ม หรื อออกจากห้ อ งประชุ ม
ภายหลังจากการเริ่ มประชุม
หน้า 29 จาก 30

