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ข้ำพเจ้ำ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“POV”) (ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่ำ “ผู้ทำคำเสนอซือ้ ”) ขอเสนอซือ้
หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่ำ “กิจกำร”) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้

ส่วนที่ 1
สำระสำคัญของคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1. วันทีย่ ื่นคำเสนอซือ้
วันที่ 1 กรกฎำคม 2565 (“วันทีย่ ื่นคำเสนอซือ้ ”)
2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซือ้
บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซือ้
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน) (“ผู้จดั เตรียมคำเสนอซือ้ ”)
4. วัตถุประสงค์ในกำรทำคำเสนอซือ้
ตำมมติท่ีประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของกิจกำรครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2565 อนุมัติให้กิจกำรจัดสรรหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 984,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท ในรำคำหุน้ ละ 3.30 บำท คิดเป็ น
มูลค่ำรวมทัง้ สิน้ 3,247,200,000 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด (Private Placement) และเมื่อวันที่ 22 มิถนุ ำยน
2565 กิจกำรได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์สำหรับกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุ นให้แก่บุคคลใน
วงจำกัดเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“POV”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท วีจีไอ
จำกัด (มหำชน) (“VGI”) ที่ VGI ถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วทัง้ หมด ได้มำซึ่งหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนของกิจกำรจำกกำรใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน ในรู ปแบบของกำรออกและเสนอขำยหุ้นที่ออกให้ต่อบุคคลใน
วงจำกัด จำนวน 953,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.65 ของหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมดของกิจกำร และคิดเป็ นร้อยละ
70.65 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจกำร ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของกิจกำร ซึ่งมำกกว่ำร้อยละ
ห้ำสิบของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของกิจกำร ด้วยเหตุนี ้ POV จึงมีหน้ำที่ตอ้ งทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ท่ีเหลือ
ทั้งหมดของกิจกำร (Mandatory Tender Offer) จำกผูถ้ ือหุน้ ของกิจกำรทุกรำย เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร (รวมทัง้ ที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม)
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ทั้งนี ้ กำรเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของกิจกำร ผูท้ ำคำเสนอซือ้ เล็งเห็น ว่ำกิจกำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรที่มีศักยภำพและควำม
เชี่ยวชำญในธุรกิจบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำของตนเอง โดยจะเห็นได้จำกกำรที่ กิจกำรได้เริ่มประกอบธุรกิจบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำ
ของตนเอง อันได้แก่ ร้ำนเทอร์เทิล รวมถึงบริหำรจัดกำรโดยกำรให้เช่ำพืน้ ที่ บนสถำนีรถไฟฟ้ำจำนวน 3 สถำนี อันได้แก่ สถำนี
เซนต์หลุยส์ สถำนีอนุสำวรียช์ ยั สมรภูมิ และสถำนีเพลินจิต ที่ กิจกำรได้รบั สิทธิในกำรบริหำรจัดกำรจำก VGI ตัง้ แต่ปลำยปี
2564 จนถึงปั จจุบนั (ก่อนที่จะได้รบั สิทธิเพิ่มเติม รวมเป็ น 31 สถำนีเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2565) ซึ่งได้รบั กำรตอบรับที่ดี อีก
ทั้ง กิจกำรยังมีแผนในกำรขยำยธุรกิจบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำของตนเอง รวมถึงมีผูบ้ ริหำรและทีมบริหำรซึ่งเป็ นหนึ่งในผูท้ ่ีมี
ควำมเชี่ยวชำญมำกที่สดุ ในธุรกิจค้ำปลีกซึ่งประกอบด้วย นำยเอียน เคร็ก ลองเด้น (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของกิจกำร) ซึ่ง
มีประสบกำรณ์มำมำกกว่ำ 40 ปี (25 ปี ในประเทศไทย) ในกำรสร้ำงธุรกิจ สร้ำงตรำสินค้ำ กำรเปิ ดตัวสินค้ำใหม่ และกำรพลิก
ฟื ้ นธุรกิจ ทัง้ ที่เป็ นแบบกำรค้ำขำยสินค้ำแบบดัง้ เดิม (Brick and Motar) และกำรค้ำขำยแบบออนไลน์ (Online Selling) นำย
สุรวุฒิ ตันกำญจนำนุรกั ษ์ (ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนธุรกิจพำณิชย์ของกิจกำร) ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชำญในกำรบริหำรจัดกำร
หมวดหมู่สินค้ำและกำรบริหำรพืน้ ที่ขำยและจัดวำงสินค้ำมำมำกกว่ำ 20 ปี และ นำยโยธิน ทวีกุลวัฒน์ (ประธำนเจ้ำหน้ำที่
สำยงำนปฎิบตั ิกำรของกิจกำร) ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญในด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ กำรเช่ำซือ้ และกำรดำเนินงำนของธุรกิจ
ค้ำปลีก มำมำกกว่ำ 25 ปี นอกจำกนี ้ ผูบ้ ริหำรทั้งสำมรำยยังมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนกับบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี ้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่มีนโยบำยที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรดำเนินธุรกิจหลักของกิจกำรอย่ำงมีนัยสำคัญภำยใน
ระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซือ้ ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 2 แผนกำร
ดำเนินกำรภำยหลังกำรเข้ำครอบงำกิจกำร
5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นทีเ่ สนอซือ้
ณ วันที่ย่ืนคำเสนอซือ้ กิจกำรมีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุน้ สำมัญ โดยกิจกำรมีหนุ้ สำมัญที่ออกและชำระแล้ว ทัง้ หมด
จำนวน 1,349,549,286 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท และผูท้ ำคำเสนอซือ้ ถือหุน้ สำมัญของกิจกำรจำนวน 953,500,000
หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมดของกิจกำร และคิดเป็ นร้อยละ 70.65 ของสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของกิจกำร
ดังนั้น ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะต้องทำคำเสนอซือ้ หุน้ สำมัญที่เหลือทั้งหมดของกิจกำรจำนวน 396,049,286 หุน้ คิดเป็ น ร้อยละ
29.35 ของหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมดของกิจกำรและคิดเป็ นร้อยละ 29.35 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจกำร
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำก ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ของกิจกำร เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2565 ได้มีมติอนุมตั ิกำรออก
และเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของกิจกำรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Offerings) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ ที่รำคำเสนอ
ขำยหุน้ ละ 3.30 บำท โดย กิจกำรได้จดั ให้มีกำรจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่ำวในระหว่ำงวันที่ 24 และ 27 – 30 มิถนุ ำยน 2565 ที่
ผ่ำนมำ ทัง้ นี ้ หำกกิจกำรได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์สำหรับกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมเป็ นที่เรียบร้อย ภำยในช่วงระยะเวลำรับซือ้ หลักทรัพย์ (4 กรกฎำคม 2565 – 10 สิงหำคม 2565) ผูท้ ำคำเสนอซือ้
มีหน้ำที่ตอ้ งทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่ำวด้วย เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.12/2554
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร (รวมทัง้ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
กล่ำวโดยสรุป ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะต้องทำคำเสนอซือ้ หุน้ สำมัญของกิจกำร จำนวนสูงสุดไม่เกิน 636,049,286 หุน้ ประกอบด้วย
▪ จำนวนหุน้ สำมัญที่เหลือทัง้ หมดของกิจกำรที่ไม่ได้ถือโดยผูท้ ำคำเสนอซือ้ ณ วันที่ย่ืนคำเสนอซือ้ จำนวน 396,049,286 หุน้
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▪ จำนวนหุน้ สำมัญที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมดของกิจกำร จำกกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของกิจกำรให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิม (Right Offerings) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้
อนึ่ง ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะเสนอซือ้ หุน้ สำมัญของกิจกำรจำกผู้ แสดงเจตนำขำยเฉพำะหุน้ ที่ปลอดจำกจำนำและภำระผูกพัน
(Free from all pledges and other encumbrances)
6. รำคำเสนอซือ้
รำคำเสนอซือ้ หุน้ สำมัญเท่ำกับหุน้ ละ 3.30 บำท (สำมจุดสำมศูนย์บำท) (“รำคำเสนอซือ้ ”) ซึ่งเป็ นรำคำเดียวกันกับที่ผทู้ ำคำ
เสนอซือ้ ได้มำซึ่งหุน้ ของกิจกำร โดยผูถ้ ือหุน้ ที่แสดงเจตนำขำยจะมีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหุน้ สำมัญเป็ นจำนวนร้อยละ
0.25 ของรำคำเสนอซือ้ และภำษีมลู ค่ำเพิ่มในอัตรำร้อยละ 7 ของค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหุน้ สำมัญดังกล่ำว ดังนัน้ รำคำสุทธิ
ที่ผูแ้ สดงเจตนำขำยจะได้รบั คือ 3.291173 บำท (สำมจุดสองเก้ำหนึ่งหนึ่งเจ็ดสำมบำท) (“รำคำเสนอซื้อสุทธิ”) ต่อ 1 หุน้
โดยกำรชำระรำคำหลักทรัพย์เป็ นเงินสด ซึ่งรำคำดังกล่ำว
(  ) เป็ นรำคำเสนอซือ้ สุดท้ำยที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (final offer) (เว้นแต่เข้ำเงื่อนไขที่แจ้งตำมข้อ 8 ในส่วนนี)้
( ) ไม่ใช่รำคำเสนอซือ้ สุดท้ำย ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำเสนอซือ้ ได้
ในกำรคำนวณจำนวนเงินค่ำขำยหลักทรัพย์ท่จี ะต้องชำระให้แก่ผแู้ สดงเจตนำขำยแต่ละรำย บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล
จำกัด (มหำชน) (“ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์”) จะนำรำคำเสนอซือ้ สุทธิคูณด้วยจำนวนหุน้ ที่เสนอขำย แล้วนำมำ
ดำเนินกำรปั ดเศษให้จำนวนเงินค่ำขำยหลักทรัพย์เป็ นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตำงค์ โดยในกรณีท่ที ศนิยม
ตำแหน่งที่ 3 มีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 5 จะปั ดเศษขึน้ แต่ถำ้ น้อยกว่ำ 5 จะปั ดเศษทิง้
ทัง้ นี ้ ภำยใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร กำไรจำกกำรขำยหุน้ ของนิติบคุ คลต่ำงประเทศต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำ
ร้อยละ 15 เว้นแต่อนุสญ
ั ญำภำษี ซอ้ นที่เกี่ยวข้องจะกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น โดยภำษี เงินได้หกั ณ ที่จ่ำย จะถูกคำนวณจำกผล
กำไรจำกกำรขำยหุน้ (ผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซือ้ และต้นทุนซือ้ ) โดยผูเ้ สนอขำยจะต้องแจ้งต้นทุนซือ้ แก่ตวั แทนในกำรรับซือ้
หลักทรัพย์ตำมที่กำหนดไว้ในใบยืนยันรำคำต้นทุนหลักทรัพย์ซ่งึ แนบมำพร้อมกันนีเ้ ป็ นเอกสำรแนบ A.3 และ B.3 ในกรณีท่ีผู้
เสนอขำยดังกล่ำวไม่แจ้งต้นทุนซือ้ ให้ตวั แทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ทรำบ หรือไม่สำมำรถแสดงหลักฐำนต้นทุนดังกล่ำวได้
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะทำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยโดยคำนวณภำษี จำกจำนวนเงิน ค่ำขำยหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้
เสนอขำยจะได้รบั
หมำยเหตุ ผูเ้ สนอขำยที่เป็ นนิติบุคคลสัญชำติไทยมีหน้ำที่หกั ภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 3 ของภำระค่ำธรรมเนียมใน
กำรขำยหุน้ สำมัญ และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้กบั บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ น
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
นอกจำกนี ้ กิจกำรไม่มีกำรจ่ำยเงินปั นผลในช่วงระยะเวลำกำรทำคำเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ เนื่องจำกกิจกำรงดจ่ำยเงินปั นผลสำหรับ
ผลกำรดำเนินงำนปี 2564 จำกกำรที่กิจกำรมีผลประกอบกำรขำดทุนสุทธิและขำดทุนสะสมตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และ
กิจกำรยังมีผลประกอบกำรที่ขำดทุนสุทธิในไตรมำสล่ำสุด (งวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2565)
7. ระยะเวลำรับซือ้
ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันที่ 4 กรกฎำคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหำคม 2565 (“ระยะเวลำรับซือ้ ”) เฉพำะในวัน
ทำกำรของธนำคำร รวมระยะเวลำทั้งสิน้ 25 วันทำกำร ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะตอบรับคำเสนอซือ้ จะต้องยื่นแบบตอบรับคำ
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เสนอซือ้ หลักทรัพย์พร้อมกับเอกสำรประกอบกำรขำย (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในเอกสำรแนบ A สำหรับหุน้ สำมัญ
หรือเอกสำรแนบ B สำหรับ NVDR ของหุน้ สำมัญ) ระยะเวลำรับซือ้ ดังกล่ำวเป็ น
() ระยะเวลำรับซือ้ สุดท้ำยที่จะไม่ขยำยระยะเวลำรับซือ้ อีก (final period) (เว้นแต่เข้ำเงื่อนไขที่แจ้งตำมข้อ 8 ในส่วนนี)้
( ) ไม่ใช่ระยะเวลำรับซือ้ สุดท้ำย ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจขยำยระยะเวลำรับซือ้ ได้
ทั้งนี ้ หำกมีกำรประกำศวันหยุดรำชกำรเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรับซือ้ ดังกล่ำว ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะขยำยระยะเวลำรับซือ้
หลักทรัพย์ เพื่อให้ระยะเวลำกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ครบ 25 วันทำกำร เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2554
(และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
8. เงือ่ นไขในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซือ้
(

) ไม่มีเงื่อนไข

(  ) มีเงื่อนไขในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซือ้ ดังนี ้
(  ) ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจลดรำคำเสนอซือ้ หรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้ หำกมีเหตุกำรณ์รำ้ ยแรงต่อฐำนะหรือ
ทรัพย์สินของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซือ้
(  ) ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจแก้ไขข้อเสนอหรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้ เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนัน้ หำกมีบคุ คล
อื่นยื่นคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซือ้
9. เงือ่ นไขในกำรยกเลิกคำเสนอซือ้ (ถ้ำมี)
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจยกเลิกคำเสนอซือ้ ได้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
9.1 มีเหตุกำรณ์หรือกำรกระทำใด ๆ เกิดขึน้ ภำยหลังจำกที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(“สำนักงำน ก.ล.ต.”) รับคำเสนอซือ้ จำกผูท้ ำคำเสนอซือ้ และยังไม่พน้ ระยะเวลำรับซือ้ อันเป็ นเหตุหรืออำจเป็ นเหตุให้
เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อฐำนะหรือทรัพย์สินของกิจกำร โดยที่เหตุกำรณ์หรือกำรกระทำดังกล่ำวมิได้เกิดจำก
กำรกระทำของผูท้ ำคำเสนอซือ้ หรือกำรกระทำที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ต้องรับผิดชอบ หรือ
9.2 กิจกำรกระทำกำรใด ๆ ภำยหลังจำกที่สำนักงำน ก.ล.ต. รับคำเสนอซือ้ จำกผูท้ ำคำเสนอซือ้ และยังไม่พน้ ระยะเวลำรับซือ้
อันเป็ นเหตุให้มลู ค่ำหุน้ สำมัญของกิจกำรลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ หรือ
9.3 กิจกำรกระทำกำรใด ๆ ที่น่ำจะมีผลต่อกำรทำคำเสนอซือ้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.14/2554 เรื่อง
กำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรในประกำรที่น่ำจะมีผลต่อกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจกำร (รวมทัง้ ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม)
10. ระยะเวลำรับซือ้ ทีผ่ ู้ถือหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
ผูแ้ สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุน้ สำมัญของกิจกำรได้ระหว่ ำงเวลำ 9.00 น. - 16.30 น. ของทุกวันทำ
กำรของสถำบันกำรเงิน ในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ระหว่ำงวันที่ 4 กรกฎำคม 2565 ถึงวันที่ 3 สิงหำคม 2565 รวมระยะเวลำทัง้ สิน้
20 วันทำกำร โดยผูเ้ สนอขำยสำมำรถแจ้งกำรยกเลิกเจตนำขำยหุน้ สำมัญได้ ท่ีสำนักงำนของตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
โดยผูแ้ สดงเจตนำขำยจะต้องปฎิบตั ิตำมขัน้ ตอนในกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ ตำมเอกสำรแนบ C.1
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ทัง้ นี ้ หำกมีกำรประกำศวันหยุดของสถำบันกำรเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรับซือ้ ที่ผถู้ ือหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำย ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะขยำยระยะเวลำรับซือ้ หลักทรัพย์ท่ีผถู้ ือหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย เพื่อให้
ระยะเวลำดัง กล่ ำ วครบ 20 วัน ท ำกำร เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2554 (และที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม)
11. กำรจัดสรรกำรรับซือ้ กรณีมีผู้แสดงเจตนำขำยมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำจำนวนที่เสนอซือ้ (เฉพำะกรณีกำรเสนอซื้อ
หุ้นบำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554)
ไม่ได้ใช้บงั คับในกรณีนี ้ เนื่องจำก ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะรับซือ้ หุน้ สำมัญทัง้ หมดของกิจกำรที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ไม่ได้ถืออยู่
12. แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในกำรเสนอซือ้
จำนวนหุน้ สำมัญที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ จะเสนอซือ้ ในครัง้ นีม้ ี จำนวนสูงสุดไม่เกิน 636,049,286 หุน้ ในรำคำเสนอซือ้ หุน้ ละ 3.30
บำท คิดเป็ นมูลค่ำในกำรทำคำเสนอซือ้ ทั้งสิน้ 2,098,962,643.80 บำท (หำกผู้ถือหุ้นทุกรำยแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญ
ทัง้ หมดตำมคำเสนอซือ้ ครัง้ นี ้ โดยไม่รวมจำนวนหุน้ สำมัญที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ถืออยู่ ณ วันที่ย่ืนคำเสนอซือ้ )
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะชำระค่ำตอบแทนเป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรำยที่ตอบรับคำเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ โดยแหล่งเงินทุนของผูท้ ำคำ
เสนอซือ้ สำหรับกำรทำคำเสนอซือ้ ในครัง้ นีม้ ำจำกเงินสนับสนุนในรูปแบบเงินกูย้ ืมจำกบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหำชน) (“VGI”)
ซึ่งเป็ นบริษัทแม่ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ ซึ่งถือหุน้ ในผูท้ ำคำเสนอซือ้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจำนวนหุน้ ที่ออกจำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของผูท้ ำคำเสนอซือ้ โดย VGI จะใช้เงินฝำกในบัญชีธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) ทั้งนี ้ เงินกูย้ ืมที่ผูท้ ำคำเสนอซือ้
ได้รบั จำก VGI อยู่ภำยใต้สญ
ั ญำเงินกูย้ ืมระหว่ำงผูท้ ำคำเสนอซือ้ และ VGI ซึ่งมีกำหนดชำระคืนภำยใน 3 ปี นบั จำกวันที่ของ
สัญญำเงินกูย้ ืม และไม่มีเงื่อนไข หรือภำระหน้ำที่ท่กี ำหนดในสัญญำเงินกูย้ ืมที่มีผลผูกพันกับกิจกำร อีกทัง้ ไม่มีขอ้ ตกลงที่ให้
สิทธิ VGI ในกำรยกเลิกกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน อนึ่ง หำกมีควำมจำเป็ นในอนำคต VGI อำจพิจำรณำเพิ่มทุนในผูท้ ำ
คำเสนอซือ้ เพื่อให้ผทู้ ำคำเสนอซือ้ สำมำรถคืนเงินกูย้ ืมได้
ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2565 ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) ได้ออกจดหมำยรับรองว่ำ VGI มียอดเงินฝำกคงเหลือในบัญชีกบั
ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) จำนวน 4,514,423,244.31 บำท ซึ่งครอบคลุมเงินทุนที่ตอ้ งใช้ทงั้ สิน้ จำนวน 2,098,962,643.80
บำท สำหรับชำระมูลค่ำของกำรเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจกำร และไม่มีภำระผูกพันอื่นใดกับธนำคำร (รำยละเอียด
ตำมเอกสำรแนบ E) และ VGI ได้ออกจดหมำยสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ สำหรับชำระมูลค่ำกำรเสนอซือ้
หลักทรัพย์ของกิจกำร (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ E) นอกจำกนี ้ VGI ยังได้ออกหนังสือยืนยันที่จะรักษำยอดเงิน สดขัน้ ต่ำ
ในบั ญ ชี เ งิ น ฝำกรวมกั น ไม่ ต่ ำ กว่ ำ 2,100,000,000 บำท ตลอดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซื ้อ หลั ก ทรัพ ย์ข องกิ จ กำร
(รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ E)
ทัง้ นี ้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน) ในฐำนะผูจ้ ดั เตรียมคำเสนอซือ้ ได้พิจำรณำแหล่งเงินทุนของผูท้ ำคำ
เสนอซือ้ แล้วมีควำมเห็นว่ำ เงินทุนที่ทำงผูท้ ำคำเสนอซือ้ จัดเตรียมไว้มีจำนวนเพียงพอสำหรับกำรจัดทำคำเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้
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13. ชื่อตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
สถำนที่ติดต่อในกำรรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซือ้
ชื่อ :
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
ฝ่ ำยและที่อยู่ :
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรหลักทรัพย์
540 อำคำรเมอร์คิวรี่ทำวเวอร์ ชัน้ 18
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :
0-2658-5800 ต่อ 305 คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย
ต่อ 707 คุณศิรประภำ โพธยำลังกำร
โทรสำร :
0-2658-5799 และ 0-2658-5763
วันชำระรำคำ :
ผูเ้ สนอขำยจะสำมำรถรับเงินค่ำหุน้ ได้ในวันที่ 15 สิงหำคม 2565
(ซึ่งเป็ นวันทำกำรวันที่สองนับจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ )
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ส่วนที่ 2
รำยละเอียดของผูท้ ำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซือ้
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ตำรำงที่ 2-1: ข้อมูลโดยสังเขปของบริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
ชื่อ :
บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“POV”)
ทีอ่ ยู่ :

เลขที่ 21 อำคำรทีเอสที ทำวเวอร์ ชัน้ 9 ถนนวิภำวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม. 10900

โทรศัพท์ :

02-273-8884

เลขทีจ่ ดทะเบียนบริษัท :

0105542013251

1.2 ข้อมูลทำงธุรกิจและข้อมูลอืน่ ๆ
1.2.1

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ / อำชีพโดยสังเขป
POV ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2542 โดย POV ประกอบธุรกิจให้บริกำรสื่อโฆษณำในอำคำรสำนักงำน

1.2.2

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ณ วั น ที่ ย่ื น ค ำเสนอซื ้อ POV มี ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ที่ อ อกช ำระแล้ ว จ ำนวน 3,160,000,000 บำท
ประกอบด้วยหุน้ สำมัญ จำนวน 316,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท

1.2.3

รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุน้ ทีถ่ ือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก
ณ วันที่ย่ืนคำเสนอซือ้ POV มีผถู้ ือหุน้ ดังนี ้
ตำรำงที่ 2-2: รำยชื่อผู้ถือหุ้นของ POV
ลำดับที่
รำยชือ่

1

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหำชน)

2
3

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้ หมดของผู้ทำคำ
เสนอซือ้

จำนวนหุ้น

ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ทำคำเสนอซือ้

315,999,998

99.99

99.99

นำย มำรุต อรรถไกวัลวที

1

<0.01

< 0.01

นำย ชำน คิน ตัค

1

<0.01

< 0.01

100.00

100.00

รวมทัง้ สิน้
316,000,000
ที่มำ: สำเนำบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ (บอจ.5) ของ POV ลงวันที่ 16 มิถนุ ำยน 2565

รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับแรกของ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหำชน) (“VGI”) ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีอทิ ธิพลต่อกำร
กำหนดนโยบำย กำรจัดกำร หรือกำรดำเนินงำนของ POV อย่ำงมีนยั สำคัญ ณ วันที่ 9 มิถนุ ำยน 2565 ซึง่ เป็ น
วันปิ ดสมุดทะเบียนล่ำสุดของ VGI มีดงั นี ้
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ตำรำงที่ 2-3: รำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ VGI
รำยชื่อ

ลำดับ
ที่

จำนวนหุ้น

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับจำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้ หมดของ VGI

ร้อยละเมื่อ
เทียบกับสิทธิ
ออกเสียง
ทัง้ หมดของ
VGI

1

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)1/

3,320,656,950

29.66

29.66

2

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) (BTS)2/

2,517,186,742

22.49

22.49

3

ธนำคำร กรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

935,966,761

8.36

8.36

4

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด

453,897,728

4.05

4.05

5

UBS AG SINGAPORE BRANCH

357,046,200

3.19

3.19

6

CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited

317,439,040

2.84

2.84

7

LGT BANK (SINGAPORE) LTD

241,800,000

2.16

2.16

8

SOUTHEAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

180,344,263

1.61

1.61

9

กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุน้ ระยะยำว

157,172,670

1.40

1.40

10

UBS AG HONG KONG BRANCH

155,133,550

1.39

1.39

11

ผูถ้ ือหุน้ อื่น

2,557,871,516

22.85

22.85

รวมทัง้ สิน้
11,194,515,420
100.00
100.00
ที่มำ:
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
หมำยเหตุ: 1/ ณ วันที่ 15 กรกฎำคม 2564 ซึ่งเป็ นข้อมูลรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุดตำมที่ปรำกฏในเว็บไซต์บิซิเนสออนไลน์เมื่อวันที่
15 มิถนุ ำยน 2565 ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่หนึง่ ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (“BTSC”) คือ
BTS ซึ่งถือหุน้ ใน BTSC จำนวน 15,665,434,750 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 97.50 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้ว
ทัง้ หมดของ BTSC
2/ ณ วันที่ 13 มิถนุ ำยน 2565 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนล่ำสุดของ BTS ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่หนึ่งของ BTS คือ นำย คีรี กำญ
จนพำสน์ ซึ่งถือหุน้ ใน BTS จำนวน 2,664,383,552 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20.23 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้ว
ทัง้ หมดของ BTS

1.2.4

โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ตำมมำตรำ 258 ของผู้ทำคำเสนอซือ้
POV และบุคคลตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่
มีกำรได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของ POV สำมำรถแสดงได้ตำมแผนภำพดังต่อไปนี ้
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คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

แผนภำพที่ 2-1: โครงสร้ำงกำรถือหุ้นตำมมำตรำ 258 ของผู้ทำคำเสนอซือ้

ที่มำ:

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบิซิเนสออนไลน์

หมำยเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนำยน 2565 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนล่ำสุด ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่หนึ่งของ BTS คือ นำย คีรี
กำญจนพำสน์ ซึ่งถือหุน้ ใน BTS จำนวน 2,664,383,552 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20.23 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและ
ชำระแล้วทัง้ หมดของ BTS
2/ ณ วันที่ 15 กรกฎำคม 2564 ซึ่งเป็ นข้อมูลรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุดตำมที่ปรำกฏในเว็บไซต์บิซิเนสออนไลน์เมื่อวันที่
15 มิถุนำยน 2565 ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่หนึ่งของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (“BTSC”) คือ
BTS ซึ่งถือหุน้ ใน BTSC จำนวน 15,665,434,750 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 97.50 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้ว
ทัง้ หมดของ BTSC
3/ ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถนุ ำยน 2565 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนล่ำสุดของ VGI

1.2.5

รำยชื่อคณะกรรมกำรตำมทะเบียนกรรมกำรล่ำสุด
ณ วันที่ย่ืนคำเสนอซือ้ POV มีรำยชื่อคณะกรรมกำรดังนี ้
ตำรำงที่ 2-4: รำยชื่อกรรมกำรของ POV
ลำดับที่
รำยชือ่

ตำแหน่ง

1.

นำย กวิน กำญจนพำสน์

กรรมกำร

2.

นำย มำรุต อรรถไกวัลวที

กรรมกำร

3.

นำย ชำน คิน ตัค

กรรมกำร

ที่มำ:
หนังสือรับรองบริษัทของ POV ลงวันที่ 16 มิถนุ ำยน 2565
หมำยเหตุ: กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพัน ได้แก่ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของ
บริษัท
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คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

1.2.6

แบบ 247-4

สรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของผู้ทำคำเสนอซือ้

(1) สรุปฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของ POV ในฐำนะผูท้ ำคำเสนอซือ้
ข้อมูลสรุ ปงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ตรวจสอบแล้วของ POV สำหรับปี บัญชีสิน้ สุด วันที่ 31 มีนำคม 2563
2564 2565 มีรำยละเอียดดังนี ้
ตำรำงที่ 2-5: งบกำรเงินของ POV สำหรับปี บัญชีสนิ้ สุด วันที่ 31 มีนำคม 2563 2564 2565
งบกำรเงิน
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2563
2564
หน่วย: บำท
สินทรัพย์รวม

2565

15,012,724

14,879,682

14,978,081

140,000

120,600

6,288,573

ทุนจดทะเบียน

10,000,000

10,000,000

10,000,000 1/

ทุนที่ออกชำระแล้ว

10,000,000

10,000,000

10,000,000 1/

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

14,872,724

14,759,082

8,689,508

รำยได้รวม2/

161,340

83,409

36,707

ค่ำใช้จ่ำยรวม3/

218,576

197,051

6,106,281

กำไรสุทธิ

(57,236)

(113,642)

(6,069,574)

(0.06)

(0.11)

(6.07)

-

-

-

14.87

14.76

8.69

หนีส้ ินรวม

กำไรต่อหุน้ พืน้ ฐำน4/
เงินปันผลต่อหุน้
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้

3/

ที่มำ:

งบกำรเงินของกิจกำร สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 2564 และ 2565 ซึ่งเป็ นงบที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบ โดยบริษัท ส ำนักงำน อีว ำย จำกัด ซึ่งเป็ น ผู้ต รวจสอบบัญชีที่ ได้รับควำมเห็น ชอบจำก
สำนักงำน ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหลักทรัพย์สำมำรถดูรำยละเอียดงบกำรเงินเพิ่มเติมได้ใน เอกสำรแนบ G
หมำยเหตุ: 1/ เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ำยน 2565 POV ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์
ส่งผลให้ POV มีทนุ จดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพิ่มขึน้ จำก 10,000,000 บำท เป็ น 3,160,000,000 บำท
2/ รำยได้รวม ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ
3/ ค่ำใช้จ่ำยรวม ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
4/ คำนวณจำกหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมดของหุน้ สำมัญจำนวน 1,000,000 หุน้

(2) สรุปฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของ VGI ในฐำนะผูถ้ ือหุน้ ที่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำย กำร
จัดกำร หรือกำรดำเนินงำนของ POV อย่ำงมีนยั สำคัญ
ข้อมูลสรุปงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ตรวจสอบแล้วของ VGI สำหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด วันที่ 31
มีนำคม 2563 2564 2565 มีรำยละเอียดดังนี ้
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ตำรำงที่ 2-6: งบกำรเงินของ VGI สำหรับปี บัญชีสนิ้ สุด วันที่ 31 มีนำคม 2563 2564 2565
ณ วันที่ หรือ สำหรับปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่

รำยกำร
หน่วย: ล้ านบาท

สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
รำยได้รวม2/
ค่ำใช้จ่ำยรวม3/
กำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
ส่วนของบริษัทใหญ่

31 มีนำคม 2563
(งบตรวจสอบ)1/
งบเฉพำะ
งบรวม
กิจกำร
15,372.43
17,076.95
2,827.96
3,999.29
12,544.48
13,077.66
12,544.48
12,783.90
1,079.75
1,079.75
861.12
861.12

31 มีนำคม 2564
(งบตรวจสอบ)1/
งบเฉพำะ
งบรวม
กิจกำร
18,775.63
20,983.42
2,742.02
3,920.17
16,033.60
17,063.26
16,033.60
16,591.69
1,079.75
1,079.75
861.12
861.12

31 มีนำคม 2565
(งบตรวจสอบ)1/
งบเฉพำะ
งบรวม
กิจกำร
38,470.53
40,848.30
9,319.74
10,865.59
29,150.79
29,982.71
29,150.79
29,133.39
1,553.62
1,553.62
861.12
861.12

3,656.20
2,403.79
1,252.40

4,428.78
3,325.87
1,102.91

2,654.74
1,780.48
874.26

3,580.45
2,540.86
1,039.59

2,143.85
1,608.17
535.68

4,232.13
4,473.62
(241.49)

197.59
1,054.82

214.13
888.78

141.88
732.39

132.91
906.68

52.76
482.92

34.49
(275.99)

-

414.99

-

-

-

-

1,054.82
1,054.82

1,303.76
1,423.94

732.39
732.39

906.68
979.77

482.92
482.92

(275.99)
(120.26)

กำไรสุทธิต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน4/
0.123
0.166
0.085
0.113
0.056
(0.014)
(บำท)
เงินปันผลต่อหุน้ (บำท)5/
0.061
0.061
0.040
6/
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้ (บำท)
1.461
1.489
1.854
1.918
3.362
3.360
ที่มำ:
งบกำรเงินสำหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 2564 และ 2565 ของ VGI
หมำยเหตุ: 1/ ผูถ้ ือหลักทรัพย์สำมำรถดูรำยละเอียดงบกำรเงินย้อนหลังของ VGI ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. www.sec.or.th
หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th อนึ่ง งบกำรเงินสำหรับปี สนิ ้ สุด
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 2564 และ 2565 ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญำต บริษัท สำนักงำน อีวำย
จำกัด ซึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.
2/ รำยได้รวม ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรให้บริกำร รำยได้จำกกำรขำย รำยได้จำกกำรให้เช่ำ รำยได้เงินปันผล กำไรจำก
กำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม กำไรจำกตรำสำรทำงกำรเงิน รำยได้อื่น ๆ และ ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงิน
ลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม
3/ ค่ำใช้จ่ำยรวม ประกอบด้วย ต้นทุนกำรให้บริกำร ต้นทุนขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
4/ คำนวณโดยหำรกำไร (ขำดทุน) สุทธิของบริษัทใหญ่ดว้ ยจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก ซึ่งเท่ำกับ
8,585,959 พันหุน้ 8,650,307 พันหุน้ และ 8,671,219 พันหุน้ สำหรับปี 2563 2564 และ 2565 ตำมลำดับ
5/ เงินปันผลต่อหุน้ ที่ประกำศจ่ำยตำมผลประกอบกำรของ VGI ในรอบผลประกอบกำรดังกล่ำว
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6/ คำนวณโดยหำรส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่ดว้ ยจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก ซึ่งเท่ำกับ 8,585,959 พัน
หุน้ 8,650,307 พันหุน้ และ 8,671,219 พันหุน้ สำหรับปี 2563 2564 และ 2565 ตำมลำดับ

1.2.7

ภำระผูกพันทีม่ นี ัยสำคัญ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 ตำมข้อมูลที่ปรำกฏในงบกำรเงินฉบับตรวจสอบ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ มีภำระผูกพัน
เกี่ยวกับสัญญำบริกำรที่จะต้องจ่ำยชำระในอนำคตเป็ นจำนวนเงินประมำณ 2 ล้ำนบำท

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัตกิ ำรกระทำผิดทำงอำญำ
-ไม่มีในระยะเวลำ 5 ปี ท่ผี ่ำนมำ POV กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของ POV ไม่มีประวัตกิ ำรกระทำควำมผิดอำญำซึง่ ศำล
ได้มีคำพิพำกษำถึงที่สดุ แล้วแต่อย่ำงใด
1.4 ข้อพิพำททำงกฎหมำยทีย่ ังไม่สนิ้ สุด
-ไม่มีณ วันที่ 21 มิถุนำยน 2565 POV กรรมกำรและผู้บริหำรของ POV มิได้เป็ นคู่ควำมหรือคู่กรณี ในคดีท่ีอำจมี
ผลกระทบด้ำนลบต่อทรัพย์สินของ POV รวมทัง้ มิได้เป็ นคู่ควำมหรือคู่กรณีในคดี ท่ีกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของ POV
อย่ำงมีนยั สำคัญ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ผู้จัดเตรียมคำเสนอซือ้ และตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน และผู้จัดเตรียมคำเสนอซือ้
ชื่อ :
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
540 อำคำรเมอร์คิวรี่ทำวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :
0-2658-5800 ต่อ 401 และ 405
โทรสำร :
0-2254-7308
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
ชื่อ :
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
540 อำคำรเมอร์คิวรี่ทำวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :
0-2568-5800 ต่อ 305 และ 707
โทรสำร :
0-2254-7308
3. ข้อมูลเกี่ยวกับทีป่ รึกษำอื่น
ทีป่ รึกษำทำงกฎหมำย
ชื่อ :
บริษัท สำนักงำนกฎหมำย แคปปิ ตอล จำกัด
ที่อยู่ :
44 อำคำรสมูทไลฟ์ ทำวเวอร์ ชัน้ 16 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ :
0-2633-9088
โทรสำร :
0-2633-9089
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4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ทำคำเสนอซือ้ กับกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำร
4.1 สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำ/ ข้อตกลง/ บันทึกควำมเข้ำใจ ทีผ่ ู้ทำคำเสนอซือ้ กระทำขึน้ ก่อนกำรยื่นคำเสนอซือ้
หลั ก ทรั พ ย์ โดยมี วัตถุ ป ระสงค์เ พื่อกำรซื้อขำยหลักทรั พย์ของกิจกำรอย่ ำงมี นัย สำคัญ ทั้ง นี้ ไม่ ว่ ำ กำรทำ
สัญญำ/ ข้อตกลง/ บันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำว จะเป็ นกำรทำเพื่อซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในคำเสนอซือ้ หรือไม่ก็ตำม
สัญญำจองซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) ระหว่ำง บริษัท เนชั่น
อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“NINE”) ในฐำนะผูอ้ อกหุน้ สำมัญเพิ่มทุน กับ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว
(พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“POV”) ในฐำนะผูจ้ องซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน (“สัญญำจองซือ้ หุ้น”) มีสำระสำคัญดังนี ้
ตำรำงที่ 2-7: สรุ ปข้อตกลงและเงื่อนไขทีส่ ำคัญของสัญญำจองซือ้ หุ้น
วันทีล่ งนำมในสัญญำจองซือ้ หุ้น
23 มีนำคม 2565
หลักทรัพย์ทเี่ กี่ยวข้องภำยใต้สัญญำจองซือ้ หุ้น

หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของกิจกำรจำนวน 953,500,000 หุน้

รำคำจองซือ้ หุ้น

3.30 บำทต่อหุน้

มูลค่ำกำรจองซือ้

3,146,550,000 บำท

เงื่อนไขบังคับก่อนทีส่ ำคัญ

(1) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ NINE (ก) อนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ของ NINE ให้แ ก่ POV และ (ข) อนุมัติ กำรเข้ำท ำสัญ ญำให้สิท ธิบ ริห ำรจัดกำร
พืน้ ที่เชิงพำณิชย์กับ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหำชน) (“VGI”) เพื่อให้สิทธิแก่ NINE
ในกำรบริห ำรและประกอบกิจกำรบนพืน้ ที่ สถำนีรถไฟฟ้ำบีที เอส (“สัญ ญำให้
สิ ท ธิ ฯ ”) โดยมี ข ้ อ ก ำหนดและเงื่ อ นไขตำมที่ VGI และ NINE ตกลงกั น
(รำยละเอียดปรำกฏในตำรำงที่ 2-14)
(2) NINE ได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ในกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนของ NINE ให้แก่ POV
(3) ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเหตุกำรณ์ใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบ
อย่ำงมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน หนีส้ ิน โอกำสทำงธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน
รำยได้ ชื่อเสียงหรือสถำนะของ NINE ก่อนวันที่ทำธุรกรรมกำรออกและเสนอขำย
หุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ POV เสร็จสมบูรณ์
(4) VGI ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ให้ POV เข้ำซือ้ หุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนใน NINE

เงื่อนไขอื่นทีส่ ำคัญ

(1) NINE จะดำเนินกำรให้กรรมกำรชุดเดิม ยกเว้นกรรมกำรอิสระของ NINE ลำออก
และจะดำเนินกำรแต่งตั้งบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อโดย POV เข้ำเป็ นกรรมกำร
แทนกรรมกำรที่ ล ำออก ตำมสัด ส่ ว นกำรถื อ หุ้น ของ POV ณ วัน ที่ ก ำรเข้ำ ท ำ
ธุรกรรมกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนใน NINE เสร็จสมบูรณ์ ตำมที่ค่สู ญ
ั ญำตกลง
กันในสัญญำจองซือ้ หุน้
(2) VGI และ NINE ได้ลงนำมในสัญญำให้สิทธิฯ โดยมีขอ้ กำหนดและเงื่อนไขตำมที่
VGI และ NINE ตกลงกัน (รำยละเอียดปรำกฏในตำรำงที่ 2-14)

ทีป่ รึกษำในกำรทำสัญญำ

บริษัท สำนักกฎหมำย แคปปิ ตอล จำกัด
(ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกฎหมำยของผูจ้ องซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน)

ที่มำ: สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหำชน) ลงวันที่ 2 มีนำคม 2565

ทัง้ นี ้ ณ วันทื่ย่ืนคำเสนอซือ้ เงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อข้ำงต้นได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
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4.2 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซือ้ หรือผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันผู้ทำคำเสนอซือ้
ในกิจกำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร
4.2.1 กำรถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซือ้ ในกิจกำร
ณ วันที่ย่ืนคำเสนอซือ้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ถือหุน้ สำมัญในกิจกำรทั้งสิน้ จำนวน 953,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
70.65 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมดของกิจกำร และคิดเป็ นร้อยละ 70.65 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของกิจกำร
นอกจำกนี ้ ณ วันที่ 20 พฤษภำคม 2565 (ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุดของกิจกำร) ผูม้ ีอำนำจกระทำ
กำรผูกพันของผูท้ ำคำเสนอซือ้ 1 รำย คือ นำย มำรุต อรรถไกวัลวที ถือหุน้ ในกิจกำรจำนวน 100,000 หุน้ หรือคิด
เป็ นร้อยละน้อยกว่ำ 0.01 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมดของกิจกำร และคิดเป็ นร้อยละน้อยกว่ำ 0.01
ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจกำร
4.2.2 กำรถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซือ้ ในผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร
ณ วันที่ย่ืนคำเสนอซือ้ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของกิจกำรทำงตรง ได้แก่ ผู้ทำคำเสนอซือ้ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
กิจกำรทำงอ้อม ได้แก่ VGI BTSC และ BTS โดยรำยละเอียดกำรถือหุน้ ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ คือ POV ในผูถ้ ือหุน้
รำยใหญ่ของ NINE คือ POV VGI BTSC และ BTS สรุปได้ดงั นี ้
(1) POV
ณ วันที่ย่ืนคำเสนอซือ้ ผูม้ ีอำนำจกระทำกำรผูกพันของ POV ถือหุน้ ใน POV รวมกันทั้งสิน้ 2 หุน้ หรือคิด
เป็ นร้อยละน้อยกว่ำ 0.01 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมดของ POV และคิดเป็ นร้อยละน้อยกว่ำ
0.01 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ POV ได้แก่ นำย มำรุต อรรถไกวัลวที และ นำย ชำน คิน ตัด ถือหุน้ ใน
POV ท่ำนละ 1 หุน้
(2) VGI
ณ วันที่ 9 มิถนุ ำยน 2565 (ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุดของ VGI) POV ไม่มีกำรถือหุน้ ใน VGI
อย่ำงไรก็ดี ผูม้ ีอำนำจกระทำกำรผูกพันของ POV ถือหุน้ ใน VGI รวมกันทัง้ สิน้ จำนวน 396,643 หุน้ หรือคิด
เป็ นร้อยละน้อยกว่ำ 0.01 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมดของ VGI และคิดเป็ นร้อยละน้อยกว่ำ
0.01 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ VGI
ตำรำงที่ 2-8: รำยละเอียดกำรถือหุ้นของผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันของ POV ใน VGI
รำยชือ่
ตำแหน่ง
จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่
ออกและชำระแล้วและสิทธิ ออก
เสียงทัง้ หมดของ VGI
1. นำย มำรุต อรรถไกวัลวที

กรรมกำร

รวม

396,643

< 0.01

396,643

< 0.01

ที่มำ: POV

(3) BTSC
ณ วันที่ 15 กรกฎำคม 2564 (ซึ่งเป็ นข้อมูลรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุดตำมที่ปรำกฏในเว็บไซต์บิซิเนสออนไลน์ เมื่อ
วันที่ 15 มิถนุ ำยน 2565) POV ไม่มีกำรถือหุน้ ใน BTSC
หน้ำ 14
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อย่ำงไรก็ดี ผูม้ ีอำนำจกระทำกำรผูกพันของ POV ถือหุน้ ใน BTSC รวมกันทั้งสิน้ จำนวน 2,264,038 หุน้
หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTSC และคิดเป็ นร้อยละ 0.01
ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ BTSC
ตำรำงที่ 2-9: รำยละเอียดกำรถือหุ้นของผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันของ POV ใน BTSC
รำยชือ่
ตำแหน่ง
จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น
ที่ออกและชำระแล้ วและสิ ท ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของ BTSC
1. นำย กวิน กำญจนพำสน์

กรรมกำร

2,163,038

0.01

2. นำย มำรุต อรรถไกวัลวที

กรรมกำร

101,000

< 0.01

2,264,038

0.01

รวม
ที่มำ: POV

(4) BTS
ณ วันที่ 13 มิถนุ ำยน 2565 (ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุดของ BTS) POV ไม่มีกำรถือหุน้ ใน BTS
อย่ำงไรก็ดี ผูม้ ีอำนำจกระทำกำรผูกพันของ POV ถือหุน้ ใน BTS รวมกันทั้งสิน้ จำนวน 607,103,712 หุน้
หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.61 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมดของ BTS และคิดเป็ นร้อยละ 4.61 ของ
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ BTS
ตำรำงที่ 2-10: รำยละเอียดกำรถือหุ้นของผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันของ POV ใน BTS
รำยชือ่
ตำแหน่ง
จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น
ที่ออกและชำระแล้ วและสิ ท ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของ BTS
1. นำย กวิน กำญจนพำสน์

กรรมกำร

604,475,395

4.59

2. นำย มำรุต อรรถไกวัลวที

กรรมกำร

2,628,317

0.02

607,103,712

4.61

รวม
ที่มำ: POV

4.3 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำรในผู้ทำคำ
เสนอซือ้ (กรณีผู้ทำคำเสนอซือ้ เป็ นนิติบุคคล)
นอกจำกกำรถือหุน้ ที่แสดงในข้อ 1.2.4 โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ตำมมำตรำ 258 ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ กิจกำรและผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ของกิจกำร ไม่มีกำรถือหุน้ ใน POV
อย่ำงไรก็ดี ณ วันที่ย่ืนคำเสนอซือ้ กรรมกำรของกิจกำร จำนวน 1 รำย คือ นำย ชำน คิน ตัด ถือหุน้ ใน POV จำนวน 1 หุน้
หรือคิดเป็ นร้อยละน้อยกว่ำ 0.01 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมดของ POV และคิดเป็ นร้อยละน้อยกว่ำ 0.01
ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ POV
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4.4 ควำมสัมพันธ์อื่น ๆ
(1) กรรมกำรร่วมกัน
ณ วันที่ย่ืนคำเสนอซือ้ กรรมกำรของผูท้ ำคำเสนอซือ้ ที่ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรของกิจกำร มีดงั นี ้
ตำรำงที่ 2-11: รำยชื่อกรรมกำรร่วมกัน
ที่
1.

ชื่อ – นำมสกุล

ตำแหน่งในผู้ทำคำเสนอซือ้

ตำแหน่งในกิจกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

นำย ชำน คิน ตัค

(2) รำยกำรระหว่ำงกัน
ในระหว่ำงปี 2563 – 2565 กิจกำรมีรำยกำรระหว่ำงกันกับผูท้ ำคำเสนอซือ้ และผู้ถือหุน้ รำยใหญ่ทำงตรงของผูท้ ำ
คำเสนอซือ้ สรุปได้ดงั นี ้
ตำรำงที่ 2-12: สรุปกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำรกับผู้ทำคำเสนอซือ้
และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทำงตรงของผู้ทำคำเสนอซือ้ ก่อนกำรทำคำเสนอซือ้
ชื่อ / ลักษณะควำมสัมพันธ์

1. บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหำชน)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทำงตรง
ของผูท้ ำคำเสนอซือ้

2. บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหำชน)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ทำงตรง
ของผูท้ ำคำเสนอซือ้

3. บริษัท 888 มีเดีย จำกัด
บริษัทย่อยทำงตรงของ VGI ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ทำงตรงของผูท้ ำคำเสนอซือ้

4. บริษัท บำงกอกสมำร์ทกำร์ด ซิสเทม จำกัด
บริษัทย่อยทำงตรงของ VGI ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ทำงตรงของผูท้ ำคำเสนอซือ้

5. บริษัท บำงกอกสมำร์ทกำร์ด ซิสเทม จำกัด
บริษัทย่อยทำงตรงของ VGI ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ทำงตรงของผูท้ ำคำเสนอซือ้

6. บริษัท แฟนสลิงค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)
ปี 25631/

ปี 25641/

ปี 25651/

(1 เม.ย.62 –
31 มี.ค.63)

(1 เม.ย.63 –
31 มี.ค.64)

(1 เม.ย.64 –
31 มี.ค.65)

เงื่อนไขและนโยบำยรำคำของ
กิจกำร / ควำมจำเป็ นและควำม
สมเหตุสมผล

รำยได้ค่ำธรรมเนียม
กำรใช้สิทธิภำยใต้
สัญญำให้สิทธิบริหำร
จัดกำรพืน้ ที่เชิง
พำณิชย์บนสถำนี
รถไฟฟ้ำบีทีเอส
จำนวน 3 สถำนี 2/

-

-

3.03

VGI ให้สิทธิแก่ NINE ในกำรบริหำร
จัดกำรพืน้ ที่เชิงพำณิชย์บนสถำนี และ
ค่ำตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ อัตรำ
ค่ำตอบแทนกำรให้สิทธิที่ VGI เรียกเก็บ
แก่ NINE นัน้ เป็ นอัตรำเดียวกันกับที่ VGI
เรียกเก็บจำกลูกค้ำทั่วไป

รำยได้ค่ำ
สำธำรณูปโภค

-

-

0.12

เป็ นอัตรำเดียวกันกับที่ VGI เรียกเก็บจำก
ลูกค้ำทั่วไป

รำยได้ค่ำผลิตสื่อ
โฆษณำ

-

-

0.12

เป็ นอัตรำเดียวกันกับที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำ
ทั่วไป

รำยได้ค่ำธรรมเนียม
กำรใช้เครื่องหมำย
กำรค้ำ Rabbit

15.00

-

-

เป็ นอัตรำเดียวกันกับที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำ
ทั่วไป

รำยได้ค่ำจำหน่ำย
บัตรโดยสำร

<0.01

<0.01

<0.01

เป็ นอัตรำเดียวกันกับที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำ
ทั่วไป

รำยได้ค่ำอุปกรณ์

-

-

<0.01

เป็ นอัตรำเดียวกันกับที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำ
ทั่วไป

บริษัทย่อยทำงอ้อมของ VGI ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ทำงตรงของผูท้ ำคำเสนอซือ้

ที่มำ:
POV
หมำยเหตุ: 1/ ปี งบกำรเงินของ POV และ VGI คือ 1 เมษำยน – 31 มีนำคมของปี ถดั ไป
2/ ปัจจุบนั สัญญำฉบับนีไ้ ด้สนิ ้ สุดลงแล้ว แต่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ได้มีกำรเข้ำลงนำมสัญญำฉบับใหม่เพื่อทดแทนสัญญำฉบับเดิม
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นอกจำกนี ้ ทั้งนี ้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2565 VGI และ กิจกำร ได้ลงนำมสัญญำให้สิทธิบริหำรจัดกำรพืน้ ที่เชิง
พำณิชย์ บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส จำนวนไม่เกิน 31 สถำนี (ซึ่งรวมถึงพืน้ ที่บนสถำนีบีทีเอสที่กิจกำรได้รบั สิทธิใน
กำรบริหำรจัดกำรอยู่ในปั จจุบันจำนวน 3 สถำนี) เพื่อรับสิทธิจำก VGI ในกำรบริหำรจัดกำรพืน้ ที่เชิงพำณิชย์บน
สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส สำหรับประกอบธุรกิจบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำของกิจกำร ภำยใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” และ
สำหรับบริหำรจัดกำรพืน้ ที่เพื่อกำรให้เช่ำพืน้ ที่เชิงพำณิชย์แก่ผเู้ ช่ำรำยอื่นในกำรประกอบกิจกำรร้ำนขำยสินค้ำหรือ
บริกำรประเภทต่ำง ๆ โดยสัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำประมำณ 7.5 ปี (สิน้ สุดวันที่ 4 ธันวำคม 2572) และคู่สญ
ั ญำ
อำจต่อสัญญำได้ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ อนึ่ง VGI เป็ นผูไ้ ด้รบั สัมปทำนในกำรบริหำรจัดกำรพืน้ ที่บน
สถำนี ร ถไฟฟ้ ำ บี ที เอสดังกล่ ำวจำกบริษัท ระบบขนส่ ง มวลชนกรุ งเทพ จ ำกัด (มหำชน) (“BTSC”) ทั้ง นี ้ สรุ ป
สำระสำคัญของสัญญำดังกล่ำวปรำกฏในตำรำงที่ 2-14 ด้ำนล่ำงนี ้
5. ข้อมูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์
5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซือ้
5.1.1 หุน้
ตำรำงที่ 2-13: ข้อมูลของหุ้นของผู้ทำคำเสนอซือ้
ชือ่

ประเภทหุ้น

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้น
ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้ว

จำนวนหุ้น

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจกำร

ทั้งหมดของกิจกำร

I.ผูท้ ำคำเสนอซือ้ 1/

หุน้ สำมัญ

953,500,000

70.65

70.65

II.บุคคลกลุ่มเดียวกับผูท้ ำคำเสนอซือ้

-

-

-

-

III.บุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคลตำม I. และ II.

-

-

-

-

IV.ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บคุ คลตำม I. ถึง III. ได้หนุ้ เพิ่มขึน้

-

953,500.000

-

-

รวม

70.65
หมำยเหตุ: 1/ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซือ้ กิจกำรมีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุน้ สำมัญ โดยกิจกำรมีหนุ้ สำมัญที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมด
จำนวน 1,349,549,286 หุน้

70.65

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภำพ
-ไม่มี –
5.2 แหล่งเงินทุนทีผ่ ู้ทำคำเสนอซือ้ ใช้ในกำรเข้ำซือ้ กิจกำร
จำนวนหุน้ สำมัญที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ จะเสนอซือ้ ในครัง้ นีม้ ี จำนวนสูงสุดไม่เกิน 636,049,286 หุน้ ในรำคำเสนอซือ้ หุน้ ละ
3.30 บำท คิดเป็ นมูลค่ำในกำรทำคำเสนอซือ้ ทัง้ สิน้ 2,098,962,643.80 บำท (หำกผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยแสดงเจตนำขำยหุน้
สำมัญทัง้ หมดตำมคำเสนอซือ้ ครัง้ นี ้ โดยไม่รวมจำนวนหุน้ สำมัญที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ถืออยู่ ณ วันที่ ย่ืนคำเสนอซือ้ )
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะชำระค่ำตอบแทนเป็ นเงินสดให้แก่ ผถู้ ือหุน้ ทุกรำยที่ตอบรับคำเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ โดยแหล่งเงินทุนของ
ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ สำหรับ กำรทำคำเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้มำจำกเงินสนับ สนุน ในรู ป แบบเงิน กู้ยืม จำกบริษัท วี จี ไอ จำกัด
(มหำชน) (“VGI”) ซึ่งเป็ นบริษัทแม่ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ ซึ่งถือหุน้ ในผูท้ ำคำเสนอซือ้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจำนวนหุน้ ที่
ออกจำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของผูท้ ำคำเสนอซือ้ โดย VGI จะใช้เงินฝำกในบัญชีธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) ทัง้ นี ้ เงิน
กูย้ ืมที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ได้รบั จำก VGI อยู่ภำยใต้สญ
ั ญำเงินกูย้ ืมระหว่ำงผูท้ ำคำเสนอซือ้ และ VGI ซึ่งมีกำหนดชำระคืน
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ภำยใน 3 ปี นบั จำกวันที่ของสัญญำกูย้ ืมเงิน และไม่มีเงื่อนไข หรือภำระหน้ำที่ท่ีกำหนดในสัญญำเงินกูย้ ืมที่มีผลผูกพัน
กับกิจกำร อีกทัง้ ไม่มีขอ้ ตกลงที่ให้สิทธิ VGI ในกำรยกเลิกกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน อนึ่ง หำกมีควำมจำเป็ นใน
อนำคต VGI อำจพิจำรณำเพิ่มทุนในผูท้ ำคำเสนอซือ้ เพื่อให้ผทู้ ำคำเสนอซือ้ สำมำรถคืนเงินกูย้ ืมได้
ณ วันที่ 10 มิถนุ ำยน 2565 ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) ได้ออกจดหมำยรับรองว่ำ VGI มียอดเงินฝำกคงเหลือในบัญชี
กั บ ธนำคำรยู โ อบี จ ำกั ด (มหำชน) จ ำนวน 4,514,423,244.31 บำท ซึ่ ง ครอบคลุม เงิ น ทุ น ที่ ต ้อ งใช้ทั้ง สิ น้ จ ำนวน
2,098,962,643.80 บำท สำหรับชำระมูลค่ำของกำรเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจกำร และไม่มีภำระผูกพันอื่นใดกับ
ธนำคำร (รำยละเอีย ดตำมเอกสำรแนบ E) และ VGI ได้ออกจดหมำยสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับผู้ทำคำเสนอซือ้
สำหรับชำระมูลค่ำกำรเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจกำร (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ E) นอกจำกนี ้ VGI ยังได้ออก
หนังสือยืนยันที่จะรักษำยอดเงินสดขัน้ ต่ำในบัญชีเงินฝำกรวมกันไม่ต่ำกว่ำ 2,100,000,000 บำท ตลอดระยะเวลำกำรทำ
คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจกำร (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ E)
ทัง้ นี ้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน) ในฐำนะผูจ้ ดั เตรียมคำเสนอซือ้ ได้พิจำรณำแหล่งเงินทุนของผูท้ ำคำ
เสนอซือ้ แล้วมีควำมเห็นว่ำ เงินทุนที่ทำงผูท้ ำคำเสนอซือ้ จัดเตรียมไว้มีจำนวนเพียงพอสำหรับกำรจัดทำคำเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้
5.3 แผนกำรขำยหุ้นของกิจกำร
ปั จจุบนั ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะขำยหุน้ หรือโอนหุน้ ของกิจกำรที่ถืออยู่ก่อนกำรทำคำเสนอซือ้ และหุน้ ของกิจกำรที่
จะรับซือ้ จำกกำรทำคำเสนอซือ้ ในครัง้ นีใ้ ห้แก่บคุ คลใด ๆ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรทำคำ
เสนอซือ้
อย่ำงไรก็ดี ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจมีควำมจำเป็ นที่จะต้องพิจำรณำขำยหุน้ ของกิจกำรบำงส่วนภำยหลังจำกกำรทำคำเสนอ
ซือ้ ครัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผทู้ ำคำเสนอซือ้ ต้องปฎิบตั ิเพื่อให้กิจกำรมีคุณสมบัติเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยตำมเกณฑ์
กำรดำรงสถำนะเป็ นบริษัทจดทะเบียน หรือในกรณีท่ีผทู้ ำคำเสนอซือ้ มีหน้ำที่ตอ้ งปฎิบตั ิตำมกฎหมำย และกฎระเบียบที่
มีผลบังคับใช้ในขณะนัน้ หรือในกรณีท่ีเป็ นกำรบริหำรสภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือกำรร่วมกำรลงทุนกับพันธมิตรทำง
ธุรกิจเพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจของกิจกำรภำยหลังจำกกำรทำคำเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ ทัง้ นี ้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ มีควำม
ประสงค์ท่ีจะคงสถำนะควำมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และผูม้ ีอำนำจควบคุมของกิจกำร โดยจะรักษำสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
กิจกำรไว้ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 51 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระและสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจกำร เพื่อให้กิจกำรยังคง
สถำนะเป็ นบริษัทย่อยของ POV
ทัง้ นี ้ หำกมีกำรขำยหุน้ ของกิจกำรในส่วนที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ถืออยู่ก่อนกำรคำเสนอซือ้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะต้องปฎิบตั ิตำม
หลักเกณฑ์กำรถูกห้ำมขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนภำยใต้กำหนดระยะเวลำกำรห้ำมขำยหุ้น (Silent Period) ที่กำหนดใน
ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรพิจำรณำคำขอให้รบั หุน้ สำมัญหรือหุน้
บุริมสิทธิในส่วนเพิ่ม ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ) (“ประกำศหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีกำรพิจำรณำคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ”) เนื่องจำก ผูท้ ำคำเสนอซือ้
ได้มำซึ่งหุน้ ของกิจกำรก่อนกำรทำคำเสนอซือ้ จำกกำรจองซือ้ และได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 953,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.65 ของหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมด
ของกิจกำร และคิดเป็ นร้อยละ 70.65 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร ในรำคำหุน้ ละ 3.30 บำท ซึ่งเป็ นรำคำต่ำ
กว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด (โดยรำคำตลำด หมำยถึง รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของหุน้ ของกิจกำรที่มีกำรซือ้ ขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกัด (Private Placement) ดัง นั้น หุ้น สำมัญ เพิ่มทุน ดังกล่ ำวทั้งหมดของผู้ท ำคำเสนอซือ้ จึงถูกห้ำมขำยภำยใต้
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กำหนดระยะเวลำกำรห้ำมขำยหุน้ (Silent Period) เป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่หนุ้ สำมัญเพิ่มทุนเริ่มทำกำรซือ้ ขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเมื่อครบกำหนด 6 เดือน ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะสำมำรถทยอยขำยหุน้ ได้รอ้ ยละ 25
จำนวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถกู สั่งห้ำมขำย และ เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี จะสำมำรถขำยหุน้ ส่วนที่เหลือได้ทงั้ หมด
5.4 ข้อมูลจำเป็ นอื่น
5.4.1 สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำให้สิทธิบริหำรจัดกำรพืน้ ที่เชิงพำณิชย์ (License to Manage and Operate
Merchandising Space Agreement)
ตำรำงที่ 2-14: สรุปสำระสำคัญของสัญญำให้สิทธิบริหำรจัดกำรพืน้ ทีเ่ ชิงพำณิชย์ (“สัญญำให้สิทธิฯ”)
คู่สัญญำ
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหำชน) (“VGI”) (ในฐำนะผูใ้ ห้สิทธิ)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“NINE”) (ในฐำนะผูร้ บั สิทธิ)
กำรให้สิทธิ

VGI ให้สิทธิแก่ NINE แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Right) และ NINE ยอมรับสิทธิดังกล่ำว ในกำร
บริหำรและประกอบกิจกำรบนพืน้ ที่สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสที่กำหนดภำยใต้สญ
ั ญำ สำหรับ (1) กำร
บริหำรจัดกำรร้ำนค้ำของ NINE และ (2) กำรให้เช่ำพืน้ ที่เชิงพำณิชย์แก่ผเู้ ช่ำรำยอื่นเพื่อประกอบ
กิจกำรร้ำนขำยสินค้ำหรือบริกำรประเภทต่ำง ๆ ทั้งนี ้ ภำยใต้ขอบเขต ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
สัญญำ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ

สัญญำจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของ NINE ให้แก่ POV
ภำยใต้กำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ
NINE เสร็จสมบูรณ์ และ NINE ได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวจำก POV เรียบร้อย
แล้ว (“วันทีส่ ัญญำมีผลบังคับใช้”)

ระยะเวลำของสัญญำ

นับแต่วนั ที่สญ
ั ญำมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 4 ธันวำคม 2572

สถำนีรถไฟฟ้ ำบีทเี อสที่
กำหนดภำยใต้สัญญำให้สิทธิฯ

จำนวน 31 สถำนี โดยที่
(1) VGI และ NINE ตกลงจะดำเนินกำรยกเลิกกำรให้สิทธิบริหำรจัดกำรพืน้ ที่บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีที
เอสจำนวน 3 สถำนี ที่ NINE ได้รบั สิทธิจำก VGI ในปั จจุบนั โดยคู่สญ
ั ญำตกลงจะนำสิทธิ ใน
พืน้ ที่ดงั กล่ำวมำรวมในสัญญำให้สิทธิฯ
(2) VGI ตกลงจะดำเนินกำรโอนสิทธิและหน้ำที่ของตนภำยใต้สญ
ั ญำให้สิทธิและสัญญำบริกำรกับ
ผูเ้ ช่ำพืน้ ที่เชิงพำณิชย์ปัจจุบนั ทัง้ หมด รวมถึงสัญญำให้สิทธิและสัญญำบริกำร ระหว่ำง VGI
และ บริษัท กรุ๊ปเวิรค์ จำกัด (“GW”) ในกำรบริหำรจัดกำรพืน้ ที่บำงส่วนบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีที
เอส จำนวน 5 สถำนี ที่ GW ได้รบั สิทธิทั้งหมดจำก VGI ณ วันที่สัญญำมีผลใช้บังคับ รวมถึง
โอนเงินประกัน และค่ำเช่ำล่วงหน้ำที่ VGI ได้รบั ด้วย

ค่ำตอบแทนและกำรชำระ
ค่ำตอบแทน

ค่ำธรรมเนียมกำรให้สิทธิซ่งึ กำหนดชำระเป็ นรำยไตรมำส โดยคำนวณตำมสูตร ดังนี ้
“0.7516 x จำนวนผูโ้ ดยสำรที่ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส ณ สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสที่กำหนดภำยใต้
สัญญำในแต่ละไตรมำส ซึ่งนับทัง้ จำนวนผูโ้ ดยสำรขำเข้ำและผูโ้ ดยสำรขำออก”

สิทธิในกำรปฎิเสธก่อน
(Right of First Refusal)

ในกรณีที่ VGI ได้รบั สิทธิจำก BTSC ในกำร
(1) ขยำยระยะเวลำสัญญำสัมปทำนหลัก
(2) บริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดสำหรับสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสส่วนต่อขยำยบนสำยสุขุมวิทและสำย
สีลมเพิ่มเติมนอกเหนือจำกสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสที่กำหนดภำยใต้สญ
ั ญำให้สิทธิฯ และ/หรือ
(3) ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดสำหรับสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสสำยใหม่ (นอกเหนือจำกสำย
สุขมุ วิทและสำยสีลม)
VGI ตกลงให้สิทธิแก่ NINE เป็ นรำยแรก ก่อนบุคคลภำยนอกรำยอื่น ในกำรยื่นข้อเสนอต่อ VGI เพื่อ
ขยำยระยะเวลำ และ/หรือ เข้ำทำสัญญำให้สิทธิที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) โดย VGI จะตกลงขยำย
ระยะเวลำ และ/หรือ เข้ำทำสัญญำใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ก็ต่อเมื่อข้อเสนอทำงกำรค้ำที่
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NINE เสนอต่อ VGI นัน้ ได้รบั ควำมเห็นชอบบนพืน้ ฐำนที่ขอ้ เสนอด้ำนรำคำจะต้องเทียบเคียงได้และ
ไม่นอ้ ยไปกว่ำรำคำตลำดในขณะนัน้ รวมถึงมีควำมสมเหตุสมผลด้ำนควำมคุม้ ทุนสำหรับ VGI ด้วย
เหตุในกำรสิน้ สุดของสัญญำ

กำรสิน้ สุดสัญญำโดยอัตโนมัติ
ให้สญ
ั ญำนีม้ ีผลสิน้ สุดโดยอัตโนมัติหำกเกิดเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
ก) เมื่อคู่สญ
ั ญำตกลงเลิกสัญญำกันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ข) เมื่อระยะเวลำของสัญญำสิน้ สุดลง โดยไม่มีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
ค) เมื่อสัญญำสัมปทำนหลักระหว่ำง VGI และ BTSC สิน้ สุดลง
ง) เมื่อวิศวะกรอิสระได้ออกหนังสือรับรองว่ำมีควำมเสียหำยเกิดขึน้ ต่อสถำนีถรถไฟฟ้ำบีทีอสที่
กำหนดภำยใต้สญ
ั ญำนีท้ ี่ไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ภำยในระยะเวลำอันสมควร
ข้อกำหนดในกำรสิน้ สุดสัญญำ
ในกรณีที่
ก) คู่สญ
ั ญำมีกำรฝ่ ำฝื น หรือปฎิบตั ิผิดไปจำกข้อกำหนดในสัญญำและไม่สำมำรถเยียวยำกำรฝ่ ำ
ฝื นหรือผิดข้อกำหนดนัน้ ได้ภำยใน 30 วัน นับแต่ได้รบั กำรเรียกร้องให้เยียวยำกำรฝ่ ำฝื นดังกล่ำว
จำกคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำย หรือกำรฝ่ ำฝื นนัน้ ไม่สำมำรถเยียวยำได้ หรือ
ข) คู่สญ
ั ญำตกเป็ นบุคคลล้มละลำย หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือ ถูกฟ้องร้องให้เลิกกิจกำร หรือ ฟื ้ นฟู
กิจกำร และกำรฟ้องร้องดังกล่ำวไม่ถกู เพิกถอนไปภำยใน 90 วัน
คู่สัญ ญำอีกฝ่ ำยมีสิท ธิ เลิกสัญ ญำโดยส่ งค ำบอกกล่ำ วเป็ น ลำยลักษณ์อักษรเพื่อแสดงเจตนำ
ดังกล่ำวให้แก่ค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยที่ผิดสัญญำ และให้กำรเลิกสัญญำมีผลทันที

ที่มำ: สำรสนเทศรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหำชน) ลงวันที่ 2 มีนำคม 2565 และ POV

ทัง้ นี ้ ณ วันทื่ย่ืนคำเสนอซือ้ เงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อข้ำงต้นได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
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ส่วนที่ 3
รำยละเอียดของกิจกำร
1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร1
ตำรำงที่ 3-1: ข้อมูลโดยสังเขปของกิจกำร
ชื่อ

: บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

ทีอ่ ยู่

: 333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชัน้ 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม. 10900

โทรศัพท์

: 0-2091-5900

โทรสำร

: 0-2091-5928

เลขทะเบียนนิติบุคคล

: 0107551000312

1.1. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “กิจกำร”) เดิมเป็ นบริษัทย่อยในสำย
ธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท์ และต่ำงประเทศของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“NMG”) (บริษัทฯ สิน้ สภำพ
กำรเป็ นบริษัทย่อยของ NMG ในปี 2561) ถูกจดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นบริษัทจำกัดในชื่อ บริษัท เนชั่น ชีพจรวันนี ้ จำกัด เมื่อ
วันที่ 22 ตุลำคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้ำนบำท ต่อมำในวันที่ 21 ตุลำคม 2545 ได้มีกำรเปลี่ยนชื่อเป็ น
บริษัท เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจสำนักพิมพ์ “เนชั่นบุ๊คส์” ในกำรผลิตและจำหน่ำยหนังสือ
พ็อคเก็ตบุ๊คส์ ซึ่งได้รบั ลิขสิทธิ์จำกนักเขียนและสำนักพิมพ์ชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จำกนั้นในปี 2549
NMG ได้ปรับโครงสร้ำงสำยธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท์และต่ำงประเทศและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำก 1 ล้ำนบำท
เป็ น 70 ล้ำนบำท ในวันที่ 25 กรกฎำคม 2549
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2551 บริษัทฯ ได้แปรสภำพเป็ นบริษัทมหำชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็ นบริษัท เนชั่น อินเตอร์
เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) รวมทัง้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 70 ล้ำนบำท เป็ น 85 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำร
เสนอขำยหุน้ ต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering) และได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2553 โดย ณ วันที่ 22 มิถนุ ำยน 2565 มีมลู ค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด 9,176.94 ล้ำนบำท
ปั จจุบัน ธุรกิจหลักของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่ำ
“กลุ่มบริษัทฯ”) สำมำรถแบ่งเป็ น 2 กลุ่มหลัก ดังนี ้
(1)

ธุรกิจสำนักพิมพ์
ธุรกิจสำนักพิมพ์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊กและสิ่งพิมพ์สำหรับ
เยำวชน ทัง้ ในแบบรูปเล่มและอีบ๊กุ ผ่ำนช่องทำงกำรจำหน่ำยหลำกหลำยทัง้ ออฟไลน์และออนไลน์
-

สิ่ ง พิ ม พ์ป ระเภทพ็ อกเก็ตบุ๊ก ด ำเนิ นกำรโดยบริษัท ฯ ภำยใต้ช่ือ สำนัก พิม พ์ “เนชั่น บุ๊คส์” ที่ ได้รับควำม
ไว้วำงใจจำกนักอ่ำนมำอย่ำงยำวนำน จำกกำรที่บริษัทฯ พัฒนำควำมหลำกหลำยในเนือ้ หำของพ็อกเก็ตบุ๊ก
ภำยใต้แนวคิดกำรสร้ำงควำมรูแ้ ละมอบควำมบันเทิงผ่ำนตัวอักษรตลอดเวลำ โดยมีลกู ค้ำกลุ่มเป้ำหมำยคือ
ผูท้ ่ีมีอำยุตงั้ แต่ 25 ปี ถึง 44 ปี ซึ่งเป็ นกุล่มที่ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำตนเองในแง่มมุ ต่ำง ๆ เช่น กำร

1 ข้อมูลจำกแบบ 56-1 One Report รำยงำนประจำปี สำหรับปี 2564 ของกิจกำร และหนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน และสำรสนเทศของกิจกำร ลงวันที่ 10 มิ.ย.65
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บริหำรธุรกิจและกำรตลำด กำรเงินและกำรลงทุน กำรพัฒนำทักษะในกำรทำงำน กำรใส่ใจสุขภำพ กำร
พัฒนำควำมคิด ทัง้ นี ้ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงและเอกลักษณ์ให้กบั สินค้ำ รวมทัง้ ภำพลักษณ์ของแบรนด์ให้
ลูกค้ำสำมำรถจดจำได้ง่ำย บริษัทฯ จึงได้แบ่งแบรนด์ย่อย ดังนี ้ (ก) Nation Books สำหรับพ็อกเก็ตบุ๊กแนว
บริหำรจัดกำร ภำษำและกำรเรียนรู ้ อัตชีวภำพ สุขภำพ ที่ได้รับลิขสิทธิ์จำกนักเขียนและสำนักพิมพ์ท่ีมี
ชื่อเสียงทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ (ข) NB Horror สำหรับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับนิยำยแปล แนว
สยองขวัญ สืบสวนสอบสวน ฆำตกรรม (ค) NB Lite สำหรับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับนิยำยแปล แนว
อบอุ่นหัวใจและโรแมนติก
-

(2)

สิ่งพิมพ์สำหรับเยำวชน ดำเนินกำรโดยบริษัทฯ และ บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (“NGE”)
เน้นกำร์ตูนญี่ปนและนิ
ุ่
ยำยเพื่อควำมบันเทิง โดยมีลกู ค้ำกลุ่มเป้ำหมำยเป็ นวัยรุ่นและกลุ่มคนทำงำน ผูท้ ่ีมี
อำยุตงั้ แต่ 18 ปี ถึง 34 ปี ปั จจุบนั บริษัทฯ และ NGE ถือเป็ นหนึ่งในสำนักพิมพ์รำยใหญ่ในประเทศไทยที่
เป็ น ผู้ไ ด้รับ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นกำรพิ ม พ์แ ละจ ำหน่ ำ ยกำร์ตูน ญี่ ปุ่ นจำกสำนัก พิ ม พ์ญ่ี ปุ่ นชั้น น ำ เช่ น Shueisha,
Shogakukan, Kodansha, Kadokawa Shoten, Futabasha, Akita Shoten และ Coamix เป็ นต้น กระแส
ควำมนิยมเริ่มจำกกำร์ตนู รำยสัปดำห์และพัฒนำออกเป็ นกำรรวมเล่มและต่อเนื่องเป็ นกำร์ตูนชุด ซึ่งกำร์ตนู
และนิยำยชื่อดังได้รบั ควำมนิยมเรื่อยมำในหมู่นกั อ่ำน ได้แก่ ทเวนตีเ้ ซนจูรี่บอย โปเกมอนสเปเชี่ยล นินจำ
คำถำโอ้โฮเฮะ บำรำกะ มอนเกำะมีฮำคนมีเฮ โดรำเอมอน นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังได้คดั เลือกกำร์ตนู เพื่อจัด
ชุดรวมเล่ม (Box Set) ให้นกั อ่ำนที่ติดตำมและชื่นชอบคำแรคเตอร์ของกำร์ตนู นัน้ ๆ เก็บสะสม ทัง้ นี ้ แบรนด์
ย่อยสำหรับสิ่งพิมพ์สำหรับเยำวชน มีดังนี ้ (ก) NED Comics สำหรับหนังสือกำร์ตูนยอดนิยมและนิยำยที่
ได้รบั ลิขสิทธิ์แปลจำกประเทศญี่ปนุ่ (ข) NED Pastel สำหรับหนังสือกำร์ตูนแนวอบอุ่นหัวใจและโรแมนติก
นอกจำกนี ้ กลุ่มบริษัทฯ ยังอำศัยควำมเชี่ยวชำญที่มีมำอย่ำงยำวนำนมำต่อยอดกำรสร้ำงรำยได้ดว้ ยบริกำร
รั บ แปลคอนเทนต์ก ำร์ตู น ออนไลน์ (Web Comics หรื อ Webtoon) ซึ่ ง เติ บ โตอย่ ำ งก้ ำ วกระโดดใน
สถำนกำรณ์โควิด-19

ธุรกิจค้ำปลีกและให้บริกำรเช่ำพืน้ ที่
เนื่องจำกกำรเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มลดลง บริษัทฯ จึงมองหำธุรกิจใหม่ท่ีเหมำะสมและเติบโตได้แม้
ในสภำวะตลำดที่ผนั ผวน จึงได้เข้ำลงทุนในธุรกิจค้ำปลีกบนพืน้ ที่ท่มี ีโอกำสเติบโตได้ อย่ำงเช่นระบบคมนำคมใน
กรุ งเทพมหำนคร เนื่องจำกมีโครงข่ำยและเส้นทำงกำรเดินรถที่ ครอบคลุมและเข้ำถึงพืน้ ที่สำคัญ อีกทั้งเป็ น
วิธีกำรเดินทำงที่สะดวกสะบำย นำไปถึงจุดหมำยได้อย่ำงรวดเร็ว ทำให้มีผโู้ ดยสำรจำนวนมำก
ร้ำนค้ำปลีกของบริษัทฯ ภำยใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” จึงได้เปิ ดให้บริกำรบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส เพื่อตอบโจทย์
กำรใช้ชีวิตของผูใ้ ช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสทุกเพศ ทุกวัย โดยรู ปแบบของร้ำนจะเน้นกำรนำเสนอควำมสะดวก
สะบำยและควำมรวดเร็วในกำรเลือกซือ้ โดยมีประเภทสินค้ำครอบคลุมตัง้ แต่อำหำร เครื่องดื่ม สินค้ำทำควำม
สะอำดร่ำงกำยและบำรุงผิวกำย สินค้ำเวชสำอำงและของใช้ในบ้ำน ฯลฯ ที่บริษัทฯ ได้จดั หำผ่ำนผูค้ ำ้ ปลีก ผูค้ ำ้
ส่ง และผูผ้ ลิตสินค้ำที่มีช่ือเสียงและมำตรำฐำนระดับประเทศ อีกทัง้ ยังมีสินค้ำฝำกขำยที่มีศกั ยภำพและเป็ นที่
ต้องกำรของตลำด เช่น เบเกอรี่แบรนด์อำฟเตอร์ยู แกดเจ็ตแบรนด์เซี่ยวมี่ เป็ นต้น
ทั้งนี ้ เพื่อเติมเต็มควำมต้องกำรที่หลำกหลำยในสินค้ำแต่ละประเภท โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยคือ ผูโ้ ดยสำร
อำยุ18 ปี ขนึ ้ ไป ที่พกั อำศัยหรือทำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีระดับรำยได้ตงั้ แต่ปำนกลำงขึน้ ไป
มี พ ฤติ ก รรมกำรใช้สื่อ โซเชี ยลมี เ ดีย ในแต่ ละวัน เพื่ อ รับ ข่ ำวสำร และคุ้ น เคยกับ กำรช ำระเงิ น แบบไร้เงินสด
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นอกจำกนี ้ ขอบเขตธุรกิจค้ำปลีกยังครอบคลุมถึงพืน้ ที่ให้เช่ำเชิงพำณิชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส ซึ่งบริษัทฯ
คัด เลื อ กผู้เช่ำ พืน้ ที่ ท่ี มีศัก ยภำพและมำตรฐำนในกำรส่ งมอบสิ น ค้ำและบริกำรที่ ตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตของ
ผูโ้ ดยสำรบีทีเอสและชุมชนใกล้เคียง ตัวอย่ำงเช่น สินค้ำแฟชั่น บริกำรจัดส่งพัสดุ บริกำรควำมงำมต่ำง ๆ เป็ นต้น
โดยมีเป้ำหมำยใหม่ในกำรสร้ำงแหล่งไลฟ์ สไตล์บนสถำนีรถไฟฟ้ำ
ในกำรนี ้ กำรประกอบธุรกิจค้ำปลีกบนสถำนีรถไฟฟ้ำของบริษัทฯ ในระยะแรกประกอบด้วย 3 สถำนี ได้แก่ สถำนี
เซนต์หลุยส์ สถำนีเพลินจิต และสถำนีอนุสำวรียช์ ยั สมรภูมิ โดยเริ่มต้อนที่สถำนีเซนต์หลุยส์เป็ นสถำนีแรกซึ่งร้ำน
เทอร์เทิลเปิ ดให้บริกำรเมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2564 ที่ผ่ำนมำ สำหรับร้ำนเทอร์เทิลสำขำที่สองและสำมบนสถำนี
เพลินจิตและสถำนีอนุสำวรียช์ ยั สมรภูมิได้เปิ ดให้บริกำรเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2565
แผนภำพที่ 3-1: โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุ่มบริษัทฯ มีรำยละเอียดดังนี ้

ที่มำ:
แบบ 56-1 One Report รำยงำนประจำปี 2564 ของกิจกำร
หมำยเหตุ: 1/ หยุดดำเนินพำณิชยกิจ ตัง้ แต่เดือนธันวำคม 2562
ตำรำงที่ 3-2: ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจำนวนหุ้นทีอ่ อกและจำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
บริษัท

ประเภท

ประเภทธุรกิจ

(ร้ อยละ)

ทุนทีอ่ อก
และชำระแล้ว
(บาท)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น2/

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด

บริษัทย่อย

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (กำร์ตนู และนวนิยำย)

99.99

200,000,000

บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด1/

บริษัทย่อย

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์แจกฟรี)

99.99

60,000,000

บริษัท ทรำนส์.แอด โซลูช่นั จำกัด3/

อื่น ๆ

ธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบ และติดตัง้
ระบบกำรแสดงสื่อผสม

18.35

49,046,400

บริษัท อำร์เอสแพลนบี จำกัด4/

อื่น ๆ

ธุรกิจทำกำรตลำดและจัดจำหน่ำยสินค้ำ

10.00

50,000,000
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ที่มำ:
หมำยเหตุ:1/
2/
3/
4/

แบบ 247-4

แบบ 56-1 One Report รำยงำนประจำปี 2564 ของกิจกำร
หยุดดำเนินพำณิชยกิจ ตัง้ แต่เดือนธันวำคม 2562
ไม่มีบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้งถือหุน้ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 10 ของหุน้ ที่ออกและจำหน่ำยแล้วทัง้ หมด
ตรำสำรหนีท้ ี่วดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
ตรำสำรทุนที่กำหนดให้วดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

1.2. สรุ ปฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร
ตำรำงที่ 3-3: สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร
รำยกำร
ณ วันที่ หรือ สำหรับปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่

ณ วันที่ หรือ
สำหรับงวด 3 เดือน
สิน้ สุดวันที่

หน่วย: ล้ านบาท

สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว

31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2564
31 มีนำคม 2565
1/
1/
1/
(งบตรวจสอบ)
(งบตรวจสอบ)
(งบตรวจสอบ)
(งบสอบทำน)1/
งบเฉพำะ งบรวม งบเฉพำะ งบรวม งบเฉพำะ งบรวม งบเฉพำะ งบรวม
กิจกำร
กิจกำร
กิจกำร
กิจกำร
298.32
318.64
323.31
379.88
469.05
501.77
459.15
499.65
25.88
44.60
46.60
70.23
149.11
165.15
175.01
196.44
272.44
274.04
276.71
309.65
319.94
336.62
284.14
303.21
272.44
274.11
276.71
269.87
319.94
336.62
284.14
303.21
390.55
390.55
390.55
390.55
390.55
390.55
390.55
390.55
365.55
365.55
365.55
365.55
365.55
365.55
365.55
365.55

รำยได้รวม2/
ค่ำใช้จ่ำยรวม3/
กำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้
ผลประโยชน์ภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี จำกกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี จำกกำร
ดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ

50.88
182.41
(131.52)

107.26
101.07
6.19

63.40
85.14
(21.74)

79.01
109.44
(30.43)

155.95
141.64
14.31

132.94
135.02
(2.08)

15.60
51.62
(36.03)

28.99
62.63
(33.63)

0.46
(131.06)

0.52
6.71

3.80
(17.94)

3.47
(26.96)

5.51
19.81

5.51
3.43

(36.03)

(33.63)

-

(105.65)

-

0.46

-

39.69

-

-

(131.06)

(98.94)

(17.94)

(26.49)

19.81

43.12

(36.03)

(33.63)

กำไรสุทธิต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน4/ (บำท)
เงินปันผลต่อหุน้ (บำท)
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้ 4/ (บำท)

(0.36)
0.00
0.75

(0.27)
0.00
0.75

(0.05)
0.00
0.76

(0.07)
0.00
0.74

0.05
0.00
0.88

0.12
0.00
0.92

(0.10)
0.00
0.78

(0.09)
0.00
0.83

ที่มำ:
แบบ 56-1 One Report รำยงำนประจำปี 2564 และงบกำรเงินของกิจกำร
หมำยเหตุ: 1/ ผูถ้ ือหลักทรัพย์สำมำรถดูรำยละเอียดงบกำรเงินย้อนหลังของกิจกำรได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. www.sec.or.th
หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th อนึ่ง งบกำรเงินสำหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 2563 และ 2564
ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญำต บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด และงบกำรเงินงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2565 ผ่ำนกำรสอบทำนจำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ซึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.
2/ รำยได้รวม ได้แก่ รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร รำยได้เงินปันผล รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย โอน
กลับค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ โอนกลับรำยกำรเจ้ำหนี ้ โอนกลับหนีส้ งสัยจะสูญ รำยได้ทำงกำรเงิน และรำยได้อื่น
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3/ ค่ำใช้จ่ำยรวม ได้แก่ ต้นทุนขำยและบริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงิน
ลงทุน ตัดจำหน่ำยหนีส้ ญ
ู และต้นทุนทำงกำรเงิน
4/ คำนวณจำกจำนวนหุน้ ที่เรียกชำระแล้วทัง้ หมด ณ ปลำยงวด ซึ่งเท่ำกับ 365,549,286 หุน้

1.3. โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของกิจกำร
1.3.1 โครงสร้ำงผูถ้ ือหุน้ ก่อนกำรทำคำเสนอซือ้
รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ สูงสุด 10 รำยแรก ตำมรำยชื่อในทะบียนผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุด ณ วันที่ 20 พฤษภำคม 2565 (ทีม่ ำ: ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และปรับปรุงด้วยกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจกำรให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด ได้แก่ POV จำนวน 953,500,000 หุ้น บริษัท เวิรค์ เอ็กซ์ จำกัด จำนวน 15,350,000 หุ้น และ Sliver
Reward Holdings Limited จำนวน 15,150,000 หุน้ ในวันที่ 22 มิถนุ ำยน 2565
ตำรำงที่ 3-4: โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของกิจกำรก่อนกำรทำคำเสนอซือ้
ชื่อ – นำมสกุล

จำนวนหุ้น

1. บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด1/
953,500,000
2. PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED
167,428,000
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
62,770,227
4. นำย วันชัย พันธุว์ ิเชียร
48,950,000
5. บริษัท เจมำร์ท จำกัด (มหำชน)
35,000,000
6. นำย คีรี กำญจนพำสน์
15,748,500
7. บริษัท เวิรค์ เอ็กซ์ จำกัด
15,350,000
8. Sliver Reward Holdings Limited
15,150,000
9. MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED
11,636,672
10. นำย สมบัติ พำนิชชีวะ
6,000,000
11. อื่น ๆ
18,015,887
รวม
1,349,549,286
ที่มำ:
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th/
หมำยเหตุ: 1/ ผูท้ ำคำเสนอซือ้

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำย
ได้แล้วทัง้ หมดของ
กิจกำร
70.65
12.41
4.65
3.63
2.59
1.17
1.14
1.12
0.86
0.44
1.33
100.00

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของกิจกำร
70.65
12.41
4.65
3.63
2.59
1.17
1.14
1.12
0.86
0.44
1.33
100.00

1.3.2 โครงสร้ำงผูถ้ ือหุน้ ที่คำดว่ำจะเป็ นภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้
กรณีท่ี 1: รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ สูงสุด 10 อันดับแรก กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ของกิจกำรทุกรำยที่ถือหุน้ อยู่ ณ วันที่ย่ืนคำเสนอซือ้
แสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ทงั้ หมด
ตำรำงที่ 3-5: โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของกิจกำรภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้
ชื่อ – นำมสกุล
จำนวนหุ้น

1. บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
รวม
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1,349,549,286
1,349,549,286

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับจำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้ หมดของกิจกำร
100.00
100.00

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของกิจกำร
100.00
100.00

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

กรณีท่ี 2: รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ สูงสุด 10 อันดับแรก กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ของกิจกำรทุกรำยที่ถือหุน้ อยู่ ณ วันที่ย่ืนคำเสนอซือ้
แสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ทงั้ หมด และผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ซือ้ หุน้ เพิ่มทุนจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ของกิจกำรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Right Offerings) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ แสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
ทัง้ หมด
ตำรำงที่ 3-6: โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของกิจกำรภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้
ชื่อ – นำมสกุล
จำนวนหุ้น

1. บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
รวม

1,589,549,286
1,589,549,286

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับจำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้ หมดของกิจกำร
100.00
100.00

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของกิจกำร
100.00
100.00

1.4. รำยชื่อคณะกรรมกำร
1.4.1 ก่อนกำรทำคำเสนอซือ้
รำยชื่อคณะกรรมกำรตำมทะเบียนกรรมกำรล่ำสุดของกิจกำร ณ วันที่ 22 มิถนุ ำยน 2565
ตำรำงที่ 3-7: รำยชื่อคณะกรรมกำรของกิจกำรก่อนกำรทำคำเสนอซือ้

ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.

ตำแหน่ง

นำย ชำน คิน ตัค1/
นำง จิตเกษม หมู่มิ่ง2/
นำย ศุภรำนันท์ ตันวิรชั
นำย พันธ์วริศ มำตย์เมือง
นำย สตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th/

ที่มำ:
หมำยเหตุ: กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันกิจกำร ได้แก่ นำย ชำน คิน ตัค และ นำง จิตเกษม หมู่มิ่ง ลงลำยมือชื่อร่วมกัน
และประทับตรำสำคัญของกิจกำร
1/ กรรมกำรตัวแทนของผูท้ ำคำเสนอซือ้ โดยเข้ำมำเป็ นกรรมกำรแทนนำยรำเชน ลีรพันธุ์ เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ำยน 2565
ซึ่งเป็ นไปตำมเงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญในสัญญำจองซือ้ หุน้ (ข้อมูลปรำกฏในตำรำงที่ 2-7)
2/ กรรมกำรตัวแทนของผูท้ ำคำเสนอซือ้ โดยเข้ำมำเป็ นกรรมกำรแทนนำยวรพจน์ จรรย์โกมล เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ำยน
2565 ซึ่งเป็ นไปตำมเงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญในสัญญำจองซือ้ หุน้ (ข้อมูลปรำกฏในตำรำงที่ 2-7)

1.4.2 หลังกำรทำคำเสนอซือ้
ภำยในระยะเวลำ 12 เดื อ นหลัง จำกสิ น้ สุด ระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซื อ้ ผู้ท ำค ำเสนอซื อ้ ยัง ไม่ มี แ ผนที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดของกิจกำรหรือเสนอชื่อกรรมกำรเพิ่มเติม
อย่ำงไรก็ดี ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจพิจำรณำเพิ่มจำนวนกรรมกำรของกิจกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมคล่องตัว
ในกำรบริหำรงำน นอกจำกนี ้ ในกรณีท่ผี ทู้ ำคำเสนอซือ้ ได้มำซึ่งหุน้ สำมัญของกิจกำรเพิ่มขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญจำก
กำรทำคำเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมกำรของกิจกำรที่เป็ นตัวแทน
ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่เพิ่มขึน้ ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ อีกทัง้ กรรมกำรอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เช่น กรณีท่ีมีกำรลำออกหรือครบกำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่ง อย่ำงไรก็
ตำม โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรดังกล่ำวจะยังคงมีสดั ส่วนคณะกรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรตรวจสอบให้
หน้ำ 26
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สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ
เท่ำที่มีผลบังคับใช้กบั กิจกำรในขณะนัน้ ๆ ต่อไป นอกจำกนี ้ กำรเพิ่มจำนวนกรรมกำรของกิจกำร และกำรแต่งตัง้
กรรมกำรเข้ำใหม่ จะต้องได้รบั กำรพิจำรณำอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
กิจกำร (แล้วแต่กรณี) และดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.5. รำคำสูงสุดและต่ำสุดของหุน้ ของกิจกำรแต่ละไตรมำสในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ตำรำงที่ 3-8: รำคำสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจกำรในช่วงระยะ 3 ปี ทีผ่ ่ำนมำ

ปี

ไตรมำส

2562

ม.ค. - มี.ค.

ช่วงรำคำสูงสุด และต่ำสุด (บำทต่อหุ้น)
รำคำต่ำสุด
รำคำสูงสุด

ต.ค. - ธ.ค.

1.76
1.93
1.98
1.87
1.43
1.59
1.66
1.20
2.20
2.64
2.90
3.68

2.52
2.20
2.92
2.60
2.60
2.14
1.93
2.40
3.46
5.10
4.56
4.32

ม.ค. - มี.ค.
1 เม.ย. - 22 มิ.ย.*

2.78
3.18

6.50
8.10

เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ธ.ค.
2563

ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ธ.ค.

2564

ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.

2565

ที่มำ :
ข้อมูลจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETSMART)
หมำยเหตุ: *ข้อมูลสิน้ สุดเดือนก่อนหน้ำที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ยื่นเสนอซือ้ หลักทรัพย์

2. แผนกำรดำเนินกำรภำยหลังกำรเข้ำครอบงำกิจกำร
2.1 สถำนภำพของกิจกำร
ผู้ทำคำเสนอซือ้ จะไม่เพิกถอนหุ้นของกิจกำร ออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง
ระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซือ้ เว้นแต่กรณีท่ี กิจกำรไม่สำมำรถดำรงสถำนะตำมที่
กำหนดไว้ ตำมเกณฑ์กำรดำรงสถำนะของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูท้ ำคำเสนอซือ้ มีหน้ำที่ตอ้ งปฎิบตั ิให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนัน้
2.2 นโยบำยและแผนกำรบริหำรกิจกำร
2.2.1 วัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ
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ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์กำรดำเนินธุรกิจตำมแผนธุรกิจ
หลักของกิจกำรอย่ำงมีนยั สำคัญในระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซือ้ และยังคงมีควำม
ตัง้ ใจที่จะมุ่งเน้นกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรเช่นเดิม โดยเฉพำะธุรกิจค้ำปลีกและให้บริกำรเช่ำพืน้ ที่ รวมทั้งไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรำยกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรของกิจกำรและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ แผนธุรกิจต่ำง ๆ
ที่มีอยู่แล้ว ก่อนหน้ำที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ยื่นประกำศเจตนำในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำรในครัง้ นี ้
อย่ำงไรก็ตำม ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจให้ขอ้ เสนอแนะ และ/หรือ ร่วมกันกับกิจกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ
และนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำร หรือ ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ ำงมีนยั สำคัญของสถำนภำพทำงกำรเงิน
หรือสภำวะทำงธุรกิจของกิจกำรหรือกำรเปลี่ยนแปลงที่จำเป็ นอื่น ๆ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจเสนอให้กิจกำรพิจำรณำทบทวน
และปรับปรุ งนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจ หรือแผนธุรกิจของกิจกำรเพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับกำรดำเนินงำนและฐำนะ
ทำงกำรเงินของกิจกำร เพื่อเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรขยำยธุรกิจในด้ำนต่ำง ๆ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพใน
กำรแข่งขันในอนำคตของกิจกำร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจกำรเป็ นสำคัญ นอกจำกนี ้ จำกกำรที่วตั ถุประสงค์ใน
กำรทำคำเสนอซือ้ ในครัง้ นีเ้ กิดจำกกำรที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ เล็งเห็นถึงศักยภำพของธุรกิจค้ำปลีกและให้บริกำรเช่ำพืน้ ที่ของ
กิจกำร ดังนั้น หำกในอนำคตมีนักลงทุนรำยอื่นสนใจในธุรกิจสำนักพิมพ์ของกิจกำร กิจกำรและผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจ
พิจำรณำจำหน่ำยไปซึ่งธุรกิจดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะดำเนินกำรให้กิจกำรขออนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจกำร รวมถึงได้รับกำรอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็ น เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ
ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนัน้
นอกจำกนี ้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ มีแผนที่จะให้กิจกำรเปลี่ย นชื่อบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจในปั จจุบนั
ของกิจกำร และเพื่อให้สะท้อนถึงกำรที่กิจกำรมิได้มีสถำนะเป็ นบริษัท ร่วมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) แล้วในปั จจุบนั อีกทัง้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลำบัญชีของกิจกำรจำก 1 มกรำคม 31 ธันวำคม เป็ น 1 เมษำยน – 31 มีนำคม เพื่อให้สอดคล้องกับรอบระยะเวลำบัญชีของผูท้ ำคำเสนอซือ้ และ VGI ทัง้ นี ้
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ คำดว่ำ กำรขออนุมตั ิเพื่อกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะแล้วเสร็จภำยในปี 2566 อนึ่ง กำรเปลี่ยนชื่อบริษัท
และกำรเปลี่ยนรอบระยะเวลำบัญชี ของกิจกำรจะต้องได้รบั กำรพิจำรณำอนุมตั ิจำกที่ประชุม คณะกรรมกำร ที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ของกิจกำร และดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง ในกรณีท่ีผคู้ ำเสนอซือ้ จะดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่ำงมีนยั สำคัญ ที่แตกต่ำงจำกที่ระบุไว้ในคำเสนอ
ซือ้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะดำเนินกำรให้กิจกำรขออนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจกำร
รวมถึงได้รบั กำรอนุมตั ิอื่นๆ ที่จำเป็ น เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและ
มีผลบังคับใช้ในขณะนัน้
2.2.2 แผนกำรขยำยกำรลงทุน
ณ วัน ที่ ย่ื น ค ำเสนอซื อ้ ผู้ท ำค ำเสนอซื อ้ ไม่ มี แ ผนที่ จ ะขยำยกำรลงทุน ของกิ จ กำรเพิ่ ม เติ ม อย่ ำ งมีนัย สำคัญ
นอกเหนือจำกกำรลงทุนตำมปกติของกิจกำร รวมถึงกำรลงทุนที่กิจกำรได้มีกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรไว้แล้ว
และกิจกำรเห็นว่ำเป็ นกำรลงทุนที่เป็ นประโยชน์ต่อกิจกำร ซึ่งผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะสนับสนุนกิจกำรในกำรดำเนินงำนตำม
แผนกำรลงทุนของกิจกำร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรลงทุนในธุรกิ จค้ำปลีกหรือธุรกิจที่
สนับสนุนธุรกิจค้ำปลีก
อย่ำงไรก็ดี ในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซือ้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจจะเสนอให้
กิจกำรพิจำรณำขยำยกำรลงทุนของกิจกำรเพิ่มเติมหำกมีโอกำสทำงธุรกิจ หรือโอกำสทำงกำรลงทุนที่เหมำะสมภำยใต้
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กำรขับเคลื่อนของผูบ้ ริหำรและทีมงำนของกิจกำร ทั้งนี ้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะพิจำรณำ และศึกษำแผนกำรลงทุนปั จจุบนั
ของกิจกำร และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนกำรลงทุนดังกล่ำวให้เหมำะสมต่อไป ซึ่งในกรณีดงั กล่ำว ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะ
ดำเนินกำรให้กิจกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
2.2.3 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรบริหำร
ภำยในระยะเวลำ 12 เดื อ นหลัง จำกสิ น้ สุด ระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซื อ้ ผู้ท ำค ำเสนอซื อ้ ยัง ไม่ มี แ ผนที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดของกิจกำรหรือเสนอชื่อกรรมกำรเพิ่มเติม อย่ำงไรก็ดี ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจพิจำรณำ
เพิ่มจำนวนกรรมกำรของกิจกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำน นอกจำกนี ้ ในกรณีท่ีผทู้ ำคำ
เสนอซือ้ ได้มำซึ่งหุ้นสำมัญของกิจ กำรเพิ่มขึน้ อย่ำงมีนัยสำคัญจำกกำรทำคำเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ ผู้ทำคำเสนอซือ้ อำจ
พิจำรณำเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมกำรของกิจกำรที่เป็ นตัวแทนของผูท้ ำคำเสนอซือ้ เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนกำรถือ
หุน้ ที่เพิ่มขึน้ ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ อีกทัง้ กรรมกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เช่น กรณีท่ีมีกำรลำออก
หรื อ ครบก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ ง อย่ ำ งไรก็ ต ำม โครงสร้ำ งของคณะกรรมกำรดัง กล่ ำ วจะยัง คงมี สัด ส่ ว น
คณะกรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนด
ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ เท่ำที่มีผลบังคับใช้กบั กิจกำรในขณะนัน้ ๆ ต่อไป นอกจำกนี ้ กำรเพิ่มจำนวน
กรรมกำรของกิจกำร และกำรแต่งตัง้ กรรมกำรเข้ำใหม่ จะต้องได้รบั กำรพิจำรณำอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/
หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจกำร (แล้วแต่กรณี) และดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
อย่ำงไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซือ้ ไม่มีควำมประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กร ผู้บริหำร หรือ ลดจำนวน
พนักงำนของกิจกำรแต่อย่ำงใด เว้นแต่กิจกำรจะพิจำรณำปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร โครงสร้ำงองค์กร
ผูบ้ ริหำร และ/หรือ เพิ่มจำนวนพนักงำนของกิจกำร เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ตำมแผนธุรกิจต่ำงๆ ของกิจกำร
และ/หรือ ลดจำนวนพนักงำนของกิจกำร จำกกำรจำหน่ำยไปซึ่งธุรกิจสำนักพิมพ์ของกิจกำร
2.2.4 แผนกำรได้มำ และจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจกำร
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะให้กิจกำรมีกำรได้มำ และ/หรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของกิจกำรอย่ำงมีนยั สำคัญที่
ไม่สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของกิจกำร ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซือ้
อย่ำงไรก็ดี จำกกำรที่วตั ถุประสงค์ในกำรทำคำเสนอซือ้ ในครัง้ นีเ้ กิดจำกกำรที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ เล็งเห็นถึงศักยภำพ
ของธุรกิจค้ำปลีกและให้บริกำรเช่ำพืน้ ที่ของกิจกำร ดังนัน้ หำกในอนำคตมีนกั ลงทุนรำยอื่นสนใจในธุรกิจสำนักพิมพ์ของ
กิจกำร กิจกำรและผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจพิจำรณำจำหน่ำยไปซึ่งธุรกิจดังกล่ำว ทัง้ นี ้ หำกมีกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ผูท้ ำคำ
เสนอซือ้ และกิจกำรจะดำเนินกำรและเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ
สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจำกนี ้ ในกรณีท่ผี ทู้ ำคำเสนอซือ้ จะดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่ำงมีนยั สำคัญ ที่แตกต่ำงจำกที่ระบุไว้ใน
คำเสนอซือ้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะดำเนินกำรให้กิจกำรขออนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
กิจกำร รวมถึงได้รบั กำรอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็ น เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนัน้
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2.2.5 โครงสร้ำงทำงกำรเงิน
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงกำรเงินของกิจกำรอย่ำงมีนยั สำคัญในช่วงระยะเวลำ 12
เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซือ้
อย่ำงไรก็ตำม หำกมีควำมจำเป็ น ผู้ทำคำเสนอซือ้ อำจร่วมกับกิจกำรในกำรพิจำรณำทบทวน และปรับปรุ ง
โครงสร้ำงทำงกำรเงินเพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร ซึ่งอำจรวมถึงกำรเพิ่ม
ทุนด้วยกำรออกและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเข้ำมำเป็ นพันธมิตรทำง
ธุรกิจ (Strategic Partner) เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและขยำยกำรลงทุนของกิจกำร หรือกำรจัดหำ
เงินทุนด้วยกำรก่อหนีใ้ ห้เหมำะสมต่อกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรและเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดผลกระทบใด ๆ ต่อผลกำร
ดำเนินงำนของกิจกำร หรือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรแข่งขันในอนำคต ทัง้ นี ้ หำกกิจกำรมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน ผูท้ ำคำ
เสนอซือ้ และกิจกำรจะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพย์ฯ และกิจกำรจะต้องได้รบั กำรอนุมัติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ของจำนวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2.2.6 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลอย่ำงมีนยั สำคัญในระยะเวลำ
12 เดือน นับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซือ้
ทั้งนี ้ บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)
หลังหักภำษีเงินได้นิติบคุ คล สำรองตำมกฎหมำย และสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็ นและเหมำะสม ทัง้ นี ้ อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล
ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึน้ อยู่กับควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมภำยใต้เงื่อนไขที่กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้
2.3 รำยกำรระหว่ำงกัน
ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซือ้ รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้ ระหว่ำงกิจกำรและ
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ และ/หรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ ที่มีอยู่เดิมจะยังคงเกิดขึน้ ต่อไป โดยผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่
มีนโยบำยในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำมที่มีอยู่ในปั จจุบนั ของรำยกำรดังกล่ำว
นอกจำกนี ้ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซือ้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ และ/หรือบุคคลตำม
มำตรำ 258 ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอย่ำงมีนยั สำคัญซึ่งนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่
มีอยู่ในปั จจุบันระหว่ำงกิจกำร กับผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกำร โดยจะยังคงยึดถือปฎิบัติตำมนโยบำยกำรเข้ำทำรำยกำร
ระหว่ำงกันฉบับเดิมอยู่ต่อไป
ทัง้ นี ้ หำกในอนำคตผูท้ ำคำเสนอซือ้ และบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ ภำยใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มีกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันกับกิจกำร และ/หรือบริษัทย่อยของกิจกำร ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะดำเนินกำรให้กิจกำรปฎิบตั ิให้เป็ นไปตำม
ข้อบังคับของกิจกำร ข้อกำหนดของพระรำชบัญญัติ บริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับ ประกำศ หรือข้อกำหนด
ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกำรปฎิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกันและกำรได้มำหรือจำหน่ำยทรัพย์สินที่สำคัญของกิจกำร เท่ำที่ยงั มีผลบังคับใช้กบั กิจกำรในขณะนัน้
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ส่วนที่ 4
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1 วิธีตอบรับคำเสนอซือ้
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประสงค์จะเสนอขำยหุน้ สำมัญของกิจกำรที่ถืออยู่ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน (“ผู้แสดงเจตนำขำย”) จะต้องปฏิบตั ิ
ตำมขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
1.1 อ่ำน “ขัน้ ตอนกำรตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์” ตำมเอกสำรแนบ A.1 สำหรับหุน้ สำมัญ และเอกสำรแนบ B.1 สำหรับ
NVDR อย่ำงละเอียด กรอกข้อควำมในแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) ตำมที่แนบมำพร้อมกับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนทัง้ 2 ส่วน
พร้อมลงลำยมือชื่อผูแ้ สดงเจตนำขำย ตำมเอกสำรแนบ A.2 สำหรับหุน้ สำมัญ และตำมเอกสำรแนบ B.2 สำหรับใบแสดง
สิทธิในผลประโยชน์ท่เี กิดจำกหลักทรัพย์อำ้ งอิงไทย (“NVDR”)
1.2 แนบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยดังต่อไปนี ้
1.2.1 กรณีเป็ นใบหุ้นสำมัญ (“ใบหุ้น”) ให้ลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุน้ เพื่อกำรโอน ในช่อง “ลงลำยมือชื่อผูโ้ อน” ใน
ด้ำนหลังของใบหุน้ ทุกใบ (ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะรับรำยกำรเฉพำะใบหุน้ ที่มีช่ือตรงกับผูแ้ สดงเจตนำ
ขำยหรือผูถ้ ือหุน้ ที่ปรำกฎชื่อบนใบหุน้ และมีเอกสำรประกอบกำรโอนที่ถกู ต้องสมบูรณ์ของผูแ้ สดงเจตนำขำยแล้ว
เท่ำนั้น) พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนของผูโ้ อนตำมที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณีจำนวน 2 ชุด (กรณีใช้สำเนำ
บัตรประชำชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน และหน้ำที่แสดงชื่อผู้
แสดงเจตนำขำยมำด้วย) ทัง้ นี ้ ลำยมือชื่อที่สลักหลังใบหุน้ และในเอกสำรประกอบทุกฉบับจะต้องเป็ นลำยมือชื่อ
เดียวกัน สำหรับใบหุ้นต้องจะยื่นแบบตอบรับตำมข้อ 1.1 ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ำย
ของระยะเวลำรับซือ้ หลักทรัพย์ (วันสุดท้ำยระยะเวลำรับซือ้ คือ วันที่ 10 สิงหำคม 2565) เนื่องจำกตัวแทนใน
กำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะต้องนำใบหลักทรัพย์นนั้ ไปตรวจสอบและฝำกไว้กับบริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (แห่ง
ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ หำกใบหุน้ ได้รบั กำรปฏิเสธรับ
ฝำกจำกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะดำเนินกำรแจ้งให้ผแู้ สดงเจตนำขำยมำติดต่อ
รับใบหุน้ นัน้ คืน
ในกรณี ใบหุ้นสำมัญสูญหำย ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องติดต่อกับศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ดำเนินกำรออกใบหุน้ สำมัญใหม่เพื่อนำใบหุน้ สำมัญที่ออกใหม่มำเสนอขำยผ่ำนตัวแทนในกำรรับซือ้
หลักทรัพย์ แต่เนื่องจำกขัน้ ตอนกำรออกใบหุน้ ใหม่ตอ้ งใช้ระยะเวลำประมำณสองสัปดำห์ ดังนัน้ ผูแ้ สดงเจตนำ
ขำยจึงควรติดต่อศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุน้ สำมัญใหม่ ล่วงหน้ำก่อนสิน้ สุดระยะเวลำรับซือ้ ประมำณ
สองสัปดำห์
-

กรณี ท่ีคำนำหน้ำชื่อ ชื่อ หรือนำมสกุลของผู้แสดงเจตนำขำยบนใบหุ้น ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตร
ประจำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือ บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือ ในกรณีท่ีช่ือของนิติบุคคลผู้
แสดงเจตนำขำยบนใบหุน้ ไม่ตรงกับหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ (ในกรณีของนิติบคุ คล
ไทย) หรื อ ใบทะเบี ย นพำณิ ช ย์ (Certificate of Commercial Registration) (ในกรณี ข องนิ ติ บุ ค คล
ต่ำงประเทศ) ผูแ้ สดงเจตนำขำยต้องกรอกข้อควำมใน “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของ
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ตำมเอกสำรแนบ D ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยข้อมูลใหม่ตอ้ งระบุใ ห้ต รงกับ บัต ร
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ประจำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือ หนังสือรับรองของบริษัทที่ออก
โดยกระทรวงพำณิชย์ (ในกรณีของนิติบุคคลไทย) หรือ ใบทะเบียนพำณิชย์ (Certificate of Commercial
Registration) (ในกรณี ข องนิ ติ บุค คลต่ำ งประเทศ) นอกจำกนี ้ ผู้แ สดงเจตนำขำยจะต้อ งแนบเอกสำร
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแก้ไขข้อมูลที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง เช่น สำเนำ
ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ หรือใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ เป็ นต้น
-

กรณีท่ีเป็ นผูจ้ ดั กำรมรดก ต้องยื่นสำเนำคำสั่งศำลที่แต่งตัง้ ให้เป็ นผูจ้ ดั กำรมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับ
จนถึงวันที่ย่ืนแบบตอบรับ สำเนำใบมรณบัตร สำเนำบัตรประชำชนหรือเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของ
ผูจ้ ดั กำรมรดก และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูจ้ ดั กำรมรดก ที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องและสลักหลังใบหุน้
โดยผูจ้ ดั กำรมรดก

-

กรณี ท่ีเป็ นผู้เยำว์ ผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) ต้องลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนำบัต ร
ประจำตัวประชำชนหรือเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผูป้ กครอง และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูป้ กครอง
และผูเ้ ยำว์ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

หมำยเหตุ: กรณีผูแ้ สดงเจตนำขำยหลักทรัพย์เป็ นใบหุน้ แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหุน้ ผ่ำนกำรตรวจสอบ
และรับฝำกโดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เป็ นที่เรียบร้อยแล้วเท่ำนัน้ หำกใบหุน้ ได้รบั กำรปฎิเสธกำรรับฝำกจำกศูนย์
รับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์ ตัว แทนในกำรรับ ซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ จ ะไม่ ช ำระรำคำค่ ำ หุ้น ให้แ ก่ ผู้แ สดงเจตนำขำยและจะ
ดำเนินกำรแจ้งให้ผแู้ สดงเจตนำขำยมำติดต่อรับใบหุน้ นัน้ คืน
1.2.2 กรณีทฝ่ี ำกหุ้นสำมัญไว้กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์
ที่ผแู้ สดงเจตนำขำยมีหนุ้ ที่จะเสนอขำยฝำกอยู่ พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนของผู้ แสดงเจตนำขำย ตำมที่ได้ระบุไว้
ในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณีจำนวน 1 ชุด เพื่อแจ้งควำมประสงค์ในกำรแสดงเจตนำขำย และให้บริษัทหลักทรัพย์นนั้
ทำกำรโอนหุน้ สำมัญเข้ำบัญชี ดังนี ้
(ก) สำหรับผูถ้ ือหุน้ สัญชำติไทย (Thai Shareholders)
“บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน) – เพื่อ TENDER”
บัญชีเลขที่ 030-000000015-0
(ข) สำหรับผูถ้ ือหุน้ สัญชำติอื่นที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย (Foreign Shareholders)
“I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - FOR TENDER”
Account no. 030-000000015-0
ผูแ้ สดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ พร้อมเอกสำรแนบต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ
1.2.4 แล้ว แต่ ก รณี ท่ี บริษัท หลักทรัพ ย์ท่ี ผู้แสดงเจตนำขำยมีบัญ ชีซือ้ ขำยหลัก ทรัพ ย์อ ยู่ ซึ่ง บริษั ทหลักทรัพย์
ดังกล่ำวจะเป็ นผูใ้ ห้บริกำรรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่ำวแก่ตวั แทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ต่อไป
1.2.3 กรณี NVDR ให้นำใบสำคัญแสดงกำรโอน NVDR ที่แสดงเจตนำขำยทีม่ ีอยู่กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อเข้ำ
บัญชี
“I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - FOR TENDER”
บัญชีเลขที่ 030-000000015-0
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ทั้งนี ้ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ขอควำมร่วมมือให้ผูแ้ สดงเจตนำขำยนำใบสำคัญแสดงกำรโอน NVDR ที่
แสดงเจตนำขำยดังกล่ำว มำยื่นเพื่อเป็ นหลักฐำนกำรโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตำมข้อ 1.1 ล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับ ซือ้ (วันสุดท้ำยระยะเวลำรับซือ้ คือ วันที่ 10 สิงหำคม 2565)
เนื่องจำกมีขนั้ ตอนที่ตวั แทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ตอ้ งดำเนินกำรโอนหุน้ สำมัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวี
ดีอำร์ จำกัด เพื่อดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนของกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ต่อไป
1.2.4 เอกสำรแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำยดังนี้
บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ (ในกรณีท่ีเป็ นบัตรข้ำรำชกำร
หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน และหน้ำที่แสดง
ชื่อผูแ้ สดงเจตนำขำยมำด้วยหรือสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขบัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก ) ที่ยงั
ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ (กรณีใช้สำเนำบัตรประชำชนตลอดชีพ ให้
แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน และหน้ำที่แสดงชื่อผูแ้ สดงเจตนำขำยมำด้วย)
(กรณีผูแ้ สดงเจตนำขำยเป็ นผูเ้ ยำว์ ต้องแนบคำยินยอมของผูป้ กครอง (บิดำและมำรดำ) และแนบสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนหรือเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผูป้ กครอง และสำเนำทะเบียนบ้ำ นหน้ำที่แสดงที่อยู่
ตำมทะเบียนบ้ำน และหน้ำที่แสดงชื่อผูป้ กครองและผูเ้ ยำว์ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง) (กรณีท่ผี ู้
แสดงเจตนำขำยเป็ นผูจ้ ดั กำรมรดก ต้องยื่นสำเนำคำสั่งศำลที่แต่งตัง้ ผูแ้ สดงเจตนำขำยให้เป็ นผูจ้ ดั กำรมรดก
ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ สำเนำใบมรณบัตร สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผูจ้ ดั กำรมรดก และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูจ้ ดั กำรมรดก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
และภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับต้องมีควำมชัดเจน และสำมำรถอ่ำนได้)
บุคคลธรรมดำสัญชำติอื่นที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย
- สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยลำยมือ
ชื่อนั้นจะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยทุกฉบับด้วย และภำพถ่ำย
สำเนำทุกฉบับจะต้องมีควำมชัดเจน และสำมำรถอ่ำนได้
นิติบคุ คลสัญชำติไทย
- สำเนำหนังสือรับรองที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ฉบับที่มีขอ้ มูลล่ำสุดและอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ำย
ของระยะเวลำรับซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และ
ประทับตรำสำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) และ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ (ในกรณีท่ีเป็ นบัตรข้ำรำชกำร
หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน และหน้ำที่แสดง
ชื่อผูม้ ีอำนำจลงนำมมำด้วย) ของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำหนังสือรับรอง
ข้ำงต้น ที่ยังไม่หมดอำยุ กรณีกรรมกำรผูม้ ีอำนำจเป็ นบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชำติไทย ให้ใ ช้สำเนำใบต่ำงด้ำว
หรือสำเนำหนังสือเดินทำง ของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมรำยดังกล่ำว ซึ่งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว
ทัง้ นี ้ ภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับต้องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่
ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยทุกฉบับด้วย
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หมำยเหตุ: ผูแ้ สดงเจตนำขำยที่เป็ นนิติบุคคลสัญชำติไทยมีหน้ำที่หกั ภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 3 ของภำระ
ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรเสนอขำยหุ้น และออกหนังสื อ รับ รองกำรหัก ภำษี ณ ที่ จ่ ำ ยให้กับ ตัวแทนในกำรรับซือ้
หลักทรัพย์
นิติบคุ คลสัญชำติอื่นที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
- สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติ
บุคคล หรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบคุ คลมีภมู ิลำเนำ ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบคุ คล ชื่อผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อ
ผูกพันนิติบคุ คล ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่ และอำนำจเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลโดยต้องมีอำยุไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ
ของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) และ
- สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมที่ได้ลงนำมรับรองสำเนำหนังสือ
รับรองข้ำงต้น ที่ยงั ไม่หมดอำยุ ซึ่งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว
ทัง้ นี ้ ภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับต้องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่
ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยทุกฉบับด้วย
สำเนำเอกสำรข้ำงต้นทั้งหมดที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่ อโดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรอง
ควำมถูกต้อง ทำกำรรับรองลำยมือชื่อของผูจ้ ดั ทำหรือผูใ้ ห้คำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร และรับรองโดย
เจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จัดทำหรือรับรองควำม
ถูกต้องทำกำรรับรองลำยมือชื่อ และตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ ได้
ดำเนินกำรข้ำงต้น ซึ่งต้องมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้
นิติบุคคลต่ำงประเทศที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยและที่มิได้ประกอบกิจกำรในประเทศไทยและมีถ่ินฐำนอยู่ในประเทศที่
ไม่มีอนุสัญญำภำษี ซอ้ นกับประเทศไทย หรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญำภำษี ซอ้ นกับประเทศไทย แต่
อนุสัญ ญำภำษี ซ ้อนนั้น ไม่ได้รับ กำรยกเว้น ในเรื่ องกำรหักภำษี ณ ที่ จ่ ำ ย ที่ จัด เก็บ จำกผลก ำไรจำกกำรขำย
หลักทรัพย์ในประเทศไทย ผูแ้ สดงเจตนำขำยต้องกรอกรำยละเอียดของต้นทุนของหุน้ สำมัญที่นำมำเสนอขำยใน
“ใบยืนยันรำคำต้นทุนหลักทรัพย์” ตำมเอกสำรนบ A.3 สำหรับหุน้ สำมัญ หรือเอกสำรแนบ B.3 สำหรับ NVDR
แล้วแต่กรณี พร้อมทัง้ แนบหลักฐำนแสดงรำคำต้นทุนดังกล่ำว เพื่อใช้ในกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ในอัตรำร้อยละ 15
ของผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซือ้ และรำคำต้นทุน
ทัง้ นี ้ หำกผูแ้ สดงเจตนำขำยมิได้ระบุรำคำต้นทุนของหุน้ สำมัญ หรือมิได้แนบหลักฐำนแสดงรำคำต้นทุนดังกล่ำว
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะทำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย โดยคำนวณภำษี จำกเงินได้จำกกำรขำยหุน้ ที่ผแู้ สดง
เจตนำขำยจะได้รบั ทัง้ จำนวน
1.2.5 กรณีทผี่ ู้แสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำยื่นแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ด้วยตนเอง
ให้แนบหนังสือมอบอำนำจตำมเอกสำรแนบ A.4 สำหรับหุน้ สำมัญ หรือเอกสำรแนบ B.4 สำหรับ NVDR แล้วแต่
กรณี พร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมเอกสำรแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำยและผูร้ บั มอบอำนำจ ตำมที่
ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี
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กรณี ท่ี มี ก ำรมอบอ ำนำจให้ Custodian มำใช้สิท ธิ แ ทนผู้แ สดงเจตนำขำย จะต้อ งมี ห นัง สื อ มอบอ ำนำจให้
Custodian สำมำรถด ำเนิ น กำรแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสำรตำมข้อ 1.1 และ 1.2 ข้ำ งต้น จะลงนำมโดย
Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุช่ือผูม้ ีอำนำจลงนำม พร้อมแนบหลักฐำนแสดงตนตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 ของผูม้ ีอำนำจที่ได้ลงนำมนัน้ อีก 1 ฉบับ
1.2.6 เอกสำรอื่นใดตำมแต่ผู้ทำคำเสนอซือ้ และ/หรือ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะแจ้งเพิ่มเติม
ทัง้ นี ้ หำกมีขอ้ สงสัยประกำรใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซือ้ กรุณำติดต่อ
คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณศิรประภำ โพธยำลังกำร
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
540 อำคำรเมอร์ควิ รี่ทำวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 หรือ 707 โทรสำร 0-2658-5799
1.3 ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1.3.1 กรณีทเี่ ป็ นใบหุ้น
ให้ย่ืนแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อควำมครบถ้วนแล้ว พร้อ มเอกสำรแนบตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2
ข้ำงต้น ในวันทำกำรตัง้ แต่ วันที่ 4 กรกฎำคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหำคม 2565 ระหว่ำงเวลำ 9.00 ถึง 16.30 น.
ทั้งนี ้ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ขอควำมร่วมมือให้ผูแ้ สดงเจตนำขำยมำยื่นแบบตอบรับตำมข้อ 1.1 และ
เอกสำรประกอบกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ำยของ
ระยะเวลำรับซือ้ (วันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ คือ วันที่ 10 สิงหำคม 2565) เว้นแต่จะมีกำรขยำยระยะเวลำรับ
ซือ้ ออกไป ซึ่งผู้ทำคำเสนอซือ้ จะแจ้งภำยหลัง เนื่องจำกตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ตอ้ งนำใบหุ้นนั้น ไป
ตรวจสอบและฝำกไว้กับศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ หำกใบหุน้ ได้รบั กำรปฎิเสธกำรรับ
ฝำกจำกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะดำเนินกำรแจ้งให้ผแู้ สดงเจตนำขำยมำติดต่อ
รับใบหุน้ คืน ณ สถำนที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ ตำมที่อยู่ขำ้ งล่ำงนี ้
คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณศิรประภำ โพธยำลังกำร
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
540 อำคำรเมอร์ควิ รี่ทำวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 หรือ 707 โทรสำร 0-2658-5799
***** ทัง้ นี้ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะไม่รับเอกสำรใดทีเ่ กี่ยวกับกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ทำงไปรษณีย ์ ***
1.3.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)
กรณี ผู้แ สดงเจตนำขำยมี หุ้น ฝำกไว้กับ ศูน ย์รับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์ ผ่ ำ นบริษั ท หลัก ทรัพย์ท่ีเ ป็ นนำยหน้ำซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ท่ีผแู้ สดงเจตนำขำยเปิ ดบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ไว้นนั้ ให้บริษัทหลักทรัพย์นนั้ เป็ นผูใ้ ห้บริกำรรวบรวม
และนำส่งแบบตอบรับตำมข้อ 1.1 และเอกสำรประกอบกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 มำยัง
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ตำมที่อยู่ท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ผูแ้ สดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับ และ
เอกสำรประกอบกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ได้ท่บี ริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำว ภำยในวันที่ท่บี ริษัทหลักทรัพย์แต่ละรำยได้
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กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้รวบรวมและนำส่งให้กับตัวแทนในกำรรับซื ้ อหลักทรัพย์ให้ทันภำยใน
ระยะเวลำรับซือ้
1.3.3 กรณี NVDR
ผูแ้ สดงเจตนำขำยจะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำรตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตำมที่ระบุใน
เอกสำรแนบ B.1 ทั้ง นี ้ ผู้ถื อ NVDR จะต้อ งยื่ น แบบตอบรับ ค ำเสนอซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ต ำมข้อ 1.1 และเอกสำร
ประกอบกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ภำยในวันที่ 8 สิงหำคม 2565 (หรือสองวันทำกำรก่อนวัน
สุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ ) เนื่องจำกมีขนั้ ตอนที่ตวั แทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะต้องดำเนินกำรโอนหุน้ สำมัญ
และ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด เพื่อดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนของกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ต่อไป
1.4 ในกรณีท่ีผแู้ สดงเจตนำขำยมีหนุ้ สำมัญที่ตอ้ งกำรเสนอขำยติดจำนำหรือภำระผูกพัน ผูแ้ สดงเจตนำขำยต้องดำเนินกำร
เพิกถอนจำนำหรือภำระผูกพันก่อน โดยติดต่อ บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินกำรปลด
จำนำก่อนที่จะดำเนินกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ถึง 1.3 ข้ำงต้น
1.5 กรณีผูแ้ สดงเจตนำขำยไม่ปฏิบัติตำมวิธีกำรตอบรับคำเสนอซือ้ หรือพบว่ำเอกสำรประกอบกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ไม่
ครบถ้วน ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด วิธีกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือ
ฉบับนีต้ ำมควำมเหมำะสม ในกรณีท่ีเกิดปั ญหำ อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทัง้ นี ้ เพื่ออำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ผแู้ สดงเจตนำขำยอย่ำงเป็ นธรรม
2 วิธีกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะรับซือ้ หุน้ สำมัญทัง้ หมดของกิจกำร ที่มีผแู้ สดงเจตนำขำยภำยใต้คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ ยกเว้นใน
กรณีท่ีผูท้ ำคำเสนอซือ้ ยกเลิกคำเสนอซือ้ ตำมที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 หรือผูแ้ สดงเจตนำขำยยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
หลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 5
3 วิธีกำรชำระรำคำ
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะชำระรำคำให้แก่ผแู้ สดงเจตนำขำย
และไม่ได้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยภำยในระยะเวลำรับซือ้ หลักทรัพย์ ในวันทำกำรที่ 2 นับจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับ
ซือ้ ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหำคม 2565 หรือในกรณีท่ีมีกำรขยำยระยะเวลำรับซือ้ จะชำระรำคำในวันทำกำรที่ 2 ถัดจำกวัน
สุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ หลักทรัพย์ท่ีอำจจะขยำยออกไป โดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
สำขำในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ในกรณีท่เี ลือกรับชำระรำคำโดยกำรโอนเงิน หรือเช็คลงวันที่ 15 สิงหำคม 2565
หรือในกรณีท่ีมีกำรขยำยระยะเวลำรับซือ้ หลักทรัพย์ เช็คจะลงวันที่เป็ นวันทำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้
หลักทรัพย์ท่อี ำจจะขยำยออกไป ในกรณีท่เี ลือกวิธีรบั เงินโดยกำรรับชำระรำคำเป็ นเช็ค
ผูแ้ สดงเจตนำขำยหลักทรัพย์สำมำรถเลือกวิธีกำรรับชำระรำคำได้ดงั นี ้
3.1 รับโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะโอนเงินค่ำหลักทรัพย์เข้ำบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรำยวันของผูแ้ สดงเจตนำขำย
ที่เปิ ดไว้กับ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด(มหำชน) สำขำในเขตกรุ งเทพมหำนคร และปริมณฑล เท่ำนั้น โดยชื่อ
เจ้ำของบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้แสดงเจตนำขำยตำมทีร่ ะบุในแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ เท่ำนัน้
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ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ตี วั แทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ไม่สำมำรถโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูแ้ สดงเจตนำขำยได้ ไม่ว่ำกรณีใด
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิท่จี ะชำระรำคำเป็ นเช็คธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) โดยตัวแทนใน
กำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะดำเนินกำรแจ้งไปยังผูแ้ สดงเจตนำขำยให้มำรับเช็คหรือจัดส่งเช็คทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ
ตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ตำมรำยละเอียดข้อ 3.2
ผูแ้ สดงเจตนำขำยที่เลือกวิธีกำรชำระรำคำ โดยกำรรับโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) สำขำในเขต
กรุ งเทพมหำนคร และปริมณฑล กรุ ณำแนบสำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ำแรกที่ระบุช่ือบัญชีและเลขที่บัญชี หรือ
สำเนำ Bank Statement บัญชีกระแสรำยวันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
3.2 รับเช็คด้วยตนเอง โดยนำหลักฐำนแบบตอบรับมำติดต่อขอรับเช็คจำกตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
ผูแ้ สดงเจตนำขำยสำมำรถติดต่อขอรับเช็คได้ท่สี ำนักงำนของตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ตำมที่อยู่ ดังนี ้
คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณศิรประภำ โพธยำลังกำร
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
540 อำคำรเมอร์ควิ รี่ทำวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 หรือ 707 โทรสำร 0-2658-5799
ผูแ้ สดงเจตนำขำยสำมำรถติดต่อรับเช็คได้ตงั้ แต่ วนั ที่ 15 สิงหำคม 2565 ซึ่งตรงกับวันทำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสุดท้ำยของ
ระยะเวลำรับซือ้ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น.–16.30 น. และหำกผูแ้ สดงเจตนำขำยไม่มำรับเช็คดังกล่ำวภำยในวันที่ 15 สิงหำคม
2565 ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะดำเนินกำรส่งเช็คทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับตำมที่อยู่ท่ีระบุไว้ในแบบตอบ
รับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ได้ดำเนินกำรจัดส่งเช็คทำง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับให้แก่ผแู้ สดงเจตนำขำยตำมที่อยู่ท่ีระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์โดยถูกต้อง
แล้ว ให้ถือว่ำผู้แสดงเจตนำขำยได้รับชำระค่ำหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนำขำยจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้อง
ดอกเบีย้ หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป
ในกรณีท่ีไม่สำมำรถมำรับเช็คด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนำจพร้อมปิ ดอำกรแสตมป์ และสำเนำหลักฐำนตำมที่
ระบุในข้อ 1.2.4 ของผูแ้ สดงเจตนำขำย และของผูร้ บั มอบอำนำจ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
3.3 กำรชำระรำคำค่ำหุ้นตำมข้อ 3.1 หรือ 3.2 ข้ำงต้นจะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขว่ำ ตัวแทนในกำรรั บซื้อหลักทรัพย์
ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ พร้อมเอกสำรตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี รวมทั้งเอกสำร
ยืนยันกำรโอนหุ้นเข้ำบัญชีครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อย
เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับเงินของผู้แสดงเจตนำขำย ขอแนะนำให้ผู้แสดงเจตนำขำยเลือกรับเงินโอน
เข้ำบัญชีธนำคำรโดยอัตโนมัติตำมทีร่ ะบุในข้อ 3.1 ซึ่งผู้แสดงเจตนำขำยไม่ต้องชำระค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนเงิน
ใด ๆ ทั้งสิ้น หำกผู้แสดงเจตนำขำยเลือกรับเป็ นเช็ค ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเป็ นเช็คของ
ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งในกรณีทผี่ ู้แสดงเจตนำขำยนำเช็คดังกล่ำวเข้ำฝำกในธนำคำรทีอ่ ยู่
นอกเขตสำนักหักบัญชีกรุ งเทพมหำนคร อำจจะต้องใช้เวลำประมำณ 7-15 วัน ในกำรเรียกเก็บเงินตำมเช็ค
และอำจมีค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คนอกเขตสำนักหักบัญชี
หมำยเหตุ : กรณี ผู้แ สดงเจตนำขำยส่ ง มอบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยเป็ น ใบหุ้น ตัว แทนในกำรรับซือ้
หลักทรัพย์จะชำระเงินค่ำหลักทรัพย์ให้แก่ผูแ้ สดงเจตนำขำยได้ต่อเมื่อใบหุน้ นั้น ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับฝำกโดย
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว หำกใบหุน้ นัน้ ได้ถูกปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนใน
กำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะไม่สำมำรถชำระเงินค่ำหลักทรัพย์ให้แก่ผูแ้ สดงเจตนำขำยได้ และจะดำเนินกำรแจ้งให้ผูแ้ สดง
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เจตนำขำยมำติดต่อรับเอกสำรทัง้ หมดกลับคืนจำกตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ตำมที่อยู่ท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ในวัน
ทำกำรถัดจำกวันที่ได้รบั แจ้งจำกตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
สำหรับผูแ้ สดงเจตนำขำยที่เป็ นนิติบุคคลสัญชำติไทยมีหน้ำที่หกั ภำษี ณ ที่จ่ำย ในอัตรำร้อยละ 3 ของภำระค่ำธรรมเนียมใน
กำรเสนอขำยหุน้ และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้กบั บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ น
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ ตำมรำยละเอียดดังนี ้
ชื่อผู้ถูกหักภำษี ณ ทีจ่ ่ำย

: บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน) (สำนักงำนใหญ่)

ทีอ่ ยู่

: 540 เมอร์คิวรี่ ทำวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภำษี

: 0107547000184

วันเดือนปี ทีห่ ักภำษี หัก ณ ทีจ่ ่ำย : วันชำระรำคำ ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหำคม 2565
ประเภทแบบ

: ภ.ง.ด. 53

ประเภทเงินได้

: ค่ำธรรมเนียม ค่ำนำยหน้ำ ฯลฯ ตำมมำตรำ 40(2)

4 สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ทแ่ี สดงเจตนำขำยไว้แล้ว
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะชำระเงินค่ำหุน้ ที่แสดงเจตนำขำยทัง้ หมดให้แก่ผแู้ สดงเจตนำขำย ผ่ำนตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ ตำม
วิธีกำรชำระรำคำที่ผแู้ สดงเจตนำขำยแสดงควำมประสงค์ไว้ตำมข้อ 3
หำกมีเหตุกำรณ์ท่เี กิดขึน้ ซึ่งส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำเสนอซื อ้ ตำมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ของส่วนที่ 1 ผูท้ ำคำ
เสนอซือ้ จะดำเนินกำรดังนี ้
4.1 ในกรณีท่ีมีกำรปรับรำคำเสนอซือ้ ลดลงผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำที่ลดลงนั้นแก่ผูแ้ สดงเจตนำ
ขำยทุกรำย เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผูถ้ ือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนำขำยไว้ก่อนวันที่ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ประกำศแก้ไข
ข้อเสนอนัน้ เป็ นเจตนำที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะชำระรำคำหลักทรัพย์จำนวนดังกล่ำวตำมรำคำเสนอซือ้
เดิมก่อนกำรแก้ไข
4.2 ในกรณีท่ีมีกำรปรับรำคำเสนอซือ้ ที่สงู ขึน้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำที่สงู ขึน้ นัน้ แก่ผแู้ สดงเจตนำ
ขำยทุกรำย
5 เงือ่ นไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
5.1 วันสุดท้ำยที่ผแู้ สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้ คือ วันทำกำรที่ 20 ของระยะเวลำรับซือ้ ซึ่งตรงกับ
วันที่ 3 สิงหำคม 2565
ผูแ้ สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซือ้ หลัก ทรัพย์
ตำมที่อยู่ท่ไี ด้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ในวันทำกำรตัง้ แต่วนั ที่ 4 กรกฎำคม 2565 ถึงวันที่ 3 สิงหำคม 2565 ระหว่ำงเวลำ 9.00
น. ถึง 16.30 น. รวมทัง้ สิน้ 20 วันทำกำร และ/หรือรวมถึงระยะเวลำรับซือ้ หลักทรัพย์ท่อี ำจจะขยำยออกไป
ทัง้ นี ้ ให้ผทู้ ่มี ีควำมประสงค์จะยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยปฏิบตั ิตำมวิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ดังนี ้
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5.2 วิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
5.2.1 กรอกข้อควำมใน “แบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตำมเอกสำรแนบ C.2 สำหรับหุน้ สำมัญ ให้ถูกต้องครบถ้วน
และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผูย้ กเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
5.2.2 แนบเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยดังนี ้
(1) หลักฐำนกำรรับแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และหลักฐำนกำรรับใบหุน้ หรือใบโอนหุน้ ผ่ำนศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์หรือใบสำคัญแสดงกำรโอน NVDR
(2) กรณีท่ผี ยู้ กเลิกกำรเสนอขำยเป็ น
- บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย ให้แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือ
สำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอำยุ (ในกรณีท่ีเป็ นสำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือสำเนำบัตร
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน และหน้ำที่แสดงชื่อ
ผูแ้ สดงเจตนำขำยมำด้วย หรือสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขบัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก)
พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณี ใช้สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนตลอดชีพ ให้แนบ
สำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบีย นบ้ำนและหน้ำที่แสดงชื่อผูแ้ สดงเจตนำขำยมำด้วย)
(กรณี ผู้แสดงเจตนำขำยเป็ นผู้เยำว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) และแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผูป้ กครอง และสำเนำทะเบียนบ้ำน
ของผู้ปกครอง และผู้เยำว์ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง) (กรณี ท่ีผู้แสดงเจตนำขำยเป็ น
ผูจ้ ดั กำรมรดก) ต้องยื่นสำเนำคำสั่งศำลที่แต่งตัง้ ผูแ้ สดงเจตนำขำยให้เป็ นผูจ้ ดั กำรมรดกที่ออกให้ไม่เกิน
1 ปี จำกวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ สำเนำใบมรณบัตร สำเนำบัตรประชำชนของผูจ้ ดั กำร
มรดก และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูจ้ ดั กำรมรดก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
- บุคคลธรรมดำสัญชำติอื่นทีไ่ ม่ใช่สัญชำติไทย ให้แนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง
ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
- นิติบุคคลสัญชำติไทย ให้แนบสำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่มีขอ้ มูล
ล่ำสุดและอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี)
และ ให้แ นบสำเนำบัต รประจ ำตัว ประชำชน หรื อ สำเนำบัต รข้ำ รำชกำร หรื อ สำเนำบัต รพนัก งำน
รัฐวิสำหกิจของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม ที่ได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำหนังสือรับรองข้ำงต้น ที่ยงั ไม่
หมดอำยุ (กรณีท่เี ป็ นสำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือสำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้แนบสำเนำทะเบียน
บ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน และหน้ำที่แสดงชื่อผูม้ ีอำนำจลงนำมมำด้วย) กรณีกรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงนำมเป็ นชำวต่ำงประเทศ ให้ใช้สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงนำม พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
- นิติบุคคลสัญชำติอื่นทีไ่ ม่ใช่สัญชำติไทย ให้แนบสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของบริษัทและ
หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนำ ซึ่ง
รับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ และอำนำจ
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เงื่อนไขกำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล โดยต้องมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับ
ซือ้ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำ
สำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) และให้แนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผูม้ ีอำนำจลงนำมที่
ได้รบั รองสำเนำหนังสือรับรองข้ำงต้น ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรอง
ลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้
จัดทำหรือรับรองควำมถูกต้อง ทำกำรรับรองลำยมือชื่อของผูจ้ ดั ทำหรือผูใ้ ห้คำรับรองควำมถูกต้องของ
เอกสำร และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้
จัดทำหรือรับรองควำมถูกต้องทำกำรรับรองลำยมือชื่อ และตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public
หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ได้ดำเนินกำรข้ำงต้น ซึ่งต้องมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำ
รับซือ้
5.2.3 กรณีผแู้ สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำได้ดว้ ยตนเอง
ยื่นหนังสือมอบอำนำจ ตำมเอกสำรแนบ C.3 พร้อมปิ ดอำกรแสตมป์ 30 บำท และสำเนำเอกสำรหลักฐำนแสดง
ตนตำมข้อ 5.2.2 แล้ว แต่กรณี ของผู้มอบอำนำจและของผู้รับมอบอำนำจ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
กรณี ท่ี มี ก ำรมอบอ ำนำจให้ Custodian มำใช้สิท ธิ แ ทนผู้แ สดงเจตนำขำย จะต้อ งมี ห นัง สื อ มอบอ ำนำจให้
Custodian สำมำรถดำเนินกำรแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสำรตำมข้อ 5 ข้ำงต้น จะลงนำมโดย Custodian และ
จะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุช่ือผู้มีอำนำจลงนำม พร้อมแนบหลักฐำนแสดงตนตำมที่ระบุไว้ในข้อ
5.2.2 ของผูม้ ีอำนำจที่ได้ลงนำมนัน้ อีก 1 ฉบับ
5.2.4 ยื่นแบบคำขอยกเลิก ซึ่งกรอกข้อควำมอย่ำงครบถ้วน พร้อมเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยตำมที่
ระบุในข้อ 5.2.2 ที่สำนักงำนของตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ ตำมที่อยู่ท่ีระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด
ทั้ ง นี้ ตั ว แทนในกำรรั บ ซื้อหลั กทรั พย์ จะไม่ รั บ เอกสำรที่เกี่ ย วกั บ กำรยกเลิ กกำรแสดงเจตนำขำย
หลักทรัพย์ทส่ี ่งทำงไปรษณีย ์
5.2.5 เมื่อตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ได้รบั และตรวจสอบแบบคำขอยกเลิก และเอกสำรประกอบตำมที่ระบุในข้อ
5.2.2 ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะดำเนินกำร
ดังนี ้
-

ในกรณีขอรับคืนเป็ นใบหุน้ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะนำใบหุน้ คืนให้แก่ผยู้ กเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
หรือผู้รับมอบอำนำจภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ผู้ยกเลิก กำรแสดงเจตนำขำยหรือผู้รับมอบอำนำจมำ
ดำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย โดยผูย้ กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูร้ บั มอบอำนำจสำมำรถติดต่อ
รับใบหุน้ คืนได้ ณ ที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ ตำมที่อยู่ท่ไี ด้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

-

ในกรณีขอรับคืนผ่ำนศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝำกเข้ำบริษัทหลักทรัพย์ท่ีผยู้ กเลิกกำรเสนอขำยมีบญ
ั ชี
หลักทรัพย์อยู่) ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุน้ รำยกำรละ 50 บำท ให้แก่
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ โดยตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะโอนหุน้ คืนผ่ำนศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เข้ำ
บัญชีฝำกหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิก ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ผยู้ กเลิกกำรแสดงเจตนำ
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ขำย หรือผูร้ บั มอบอำนำจมำดำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
หมำยเหตุ กำรรับหุน้ คืนเป็ นใบหุน้ หรือ กำรรับหุน้ คืนผ่ำนศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ดว้ ยระบบ Scripless จะเป็ น
ตำมลักษณะของหุน้ (ใบหุน้ /Scripless) ที่นำมำเสนอขำย ผูย้ กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงแบบกำรรับหุน้ คืนได้
สำหรับผูต้ อบรับคำเสนอซือ้ ที่ได้แสดงเจตนำขำย NVDR จะได้รบั คืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนำขำยไว้ ผ่ำน
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
6. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์คนื กรณีทม่ี ีกำรยกเลิกคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ในกรณีท่ีมีกำรยกเลิกคำเสนอซือ้ ตำมที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ของส่วนที่ 1 ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะส่งหนังสือแจ้งกำรยกเลิกคำเสนอ
ซือ้ พร้อมเหตุผลไปยังผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจกำรทุกรำยที่มีช่ือปรำกฏตำมรำยชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ล่ำสุดภำยในวัน
ทำกำรหลังจำกพ้นวันทำกำรสุดท้ำยที่สำนักงำน ก.ล.ต. มิได้แจ้งทักท้วงเหตุแห่งกำรยกเลิกกำรทำคำเสนอซือ้ ดังกล่ำวต่อ
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ (ซึ่งสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจในกำรแจ้งทักท้วงกำรยกเลิกกำรทำคำเสนอซือ้ ภำยใน 3 วันทำกำร นับจำก
วันที่สำนักงำน ก.ล.ต.ได้รบั แจ้งเหตุ) และผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะแจ้งกำรยกเลิกคำเสนอซือ้ พร้อมเหตุผลผ่ำนตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอีกช่องทำงหนึ่ง ซึ่งผูถ้ ือหลักทรัพย์หรือผูต้ อบรับคำเสนอซือ้ สำมำรถติดตำมข่ำวสำรดังกล่ำวได้ จำกนัน้ ให้
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ดำเนินกำรดังนี ้
6.1 กรณีทเี่ ป็ นใบหุ้น
ในกรณีท่ีมีกำรยกเลิกคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะคืนใบหุน้ ให้แก่ผแู้ สดงเจตนำขำย โดยผู้
แสดงเจตนำขำยสำมำรถมำติดต่อรับใบหุน้ คืนได้ท่ีสถำนที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ ตำมที่อยู่ท่ีได้ระบุ
ไว้ในข้อ 1.3.1 ตัง้ แต่วนั ทำกำรถัดจำกวันที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ แจ้งกำรยกเลิกคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เนื่องจำก กำรทำ
ค ำเสนอซื อ้ หลัก ทรัพย์ท่ี เป็ น ใบหุ้น ตัว แทนรับ ซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ต ้องน ำใบหุ้น ไปตรวจสอบควำมถูกต้อ งที่ ศูน ย์รับฝำก
หลักทรัพย์ในช่วง 2 วันทำกำรก่อนสิน้ สุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ โดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะทำกำร
แปลงใบหุน้ เป็ นระบบไร้ใบหุน้ ดังนัน้ กำรขอรับคืนเป็ นใบหุน้ ผูแ้ สดงเจตนำขำยต้องปฏิบตั ิตำมขั้นตอนที่ตวั แทนรับซือ้
หลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผูแ้ สดงเจตนำขำยต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ ที่เกี่ยวกับกำรคืนใบหุน้ ทัง้ หมด และขัน้ ตอน
ในกำรออกใบหุน้ ใช้เวลำประมำณ 14 วัน
6.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะดำเนินกำรคืนหุน้ ผ่ำนศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ เพื่อนำฝำกเข้ำบริษัทหลักทรัพย์ท่ี ผูแ้ สดง
เจตนำขำยมีบัญชีอยู่ โดยตัวแทนผูร้ บั ซือ้ หลักทรัพย์จะโอนหุน้ คืนผ่ำนศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ เข้ำบัญชีฝำกหลักทรัพย์
ตำมที่ผแู้ สดงเจตนำขำยระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ แจ้ง
กำรยกเลิกคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
หมำยเหตุ กำรรับหุ้นคืนเป็ นใบหุน้ หรือกำรรับหุน้ คืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ดว้ ยระบบ Scripless จะเป็ นไปตำม
ลักษณะของหุน้ ที่นำมำเสนอขำย ผูแ้ สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงแบบกำรรับหุน้ คืนได้ สำหรับ
ผูต้ อบรับคำเสนอซือ้ ที่ได้แสดงเจตนำขำย NVDR จะได้รบั คืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนำขำยไว้ผ่ำน
ศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
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7. กำรกำหนดรำคำเสนอซือ้
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ กำหนดรำคำเสนอซือ้ หุน้ สำมัญเท่ำกับ 3.30 บำทต่อหุน้ โดยมีระยะเวลำรับซือ้ หุน้ สำมัญดังกล่ำวจำกผูถ้ ือหุน้
ระหว่ำงวันที่ 4 กรกฎำคม 2565 จนถึงวันที่ 10 สิงหำคม 2565 (25 วันทำกำรธนำคำร)
7.1 ทีม่ ำของวิธีกำรกำหนดรำคำเสนอซือ้
รำคำเสนอหุน้ สำมัญของกิจกำรที่รำคำ 3.30 บำทต่อหุน้ เป็ นรำคำเดียวกันกับที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ได้มำซึ่งหุน้ ของกิจกำร
เมื่ อ วัน ที่ 22 มิ ถุน ำยน 2565 จำกกำรที่ กิ จ กำรออกและจัด สรรหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ให้กับ บุค คลในวงจ ำกัด (Private
Placement) และเป็ นผลทำให้ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ต้องทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจกำร โดยรำคำดังกล่ำวเป็ น
รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักที่มีส่วนลดร้อยละ 9.95 จำกรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของหุน้ ของกิจกำร ย้อนหลัง 10 วันทำ
กำรก่อนวันที่คณะกรรมกำรมีมติให้เสนอวำระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิให้กิจกำรออกและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุนเพื่อขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2565 ถึง 1 มีนำคม 2565 ซึ่ง
เท่ำกับ 3.66 บำทต่อหุน้ นอกจำกนั้น รำคำเสนอซือ้ ดังกล่ำว เป็ นรำคำที่ไม่ต่ำกว่ำรำคำสูงสุดที่ผูท้ ำคำเสนอซือ้ หรือ
บุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ทำคำเสนอซือ้ ได้หุ้นของกิจกำรมำภำยในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซือ้ ต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต.
7.2 รำคำสูงสุดทีผ่ ู้ทำคำเสนอซือ้ หรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ได้มำในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยืน่ คำเสนอซือ้ ต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หุ้นละ 3.30 บำท ซึ่งเป็ นรำคำต่อหุน้ ที่ผู้ทำคำเสนอซือ้ ได้มำซึ่งหุ้นของกิจกำร จำนวน 953,500,000 หุ้น ในรำคำรวม
3,146,550,000 บำท เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ำยน 2565
8. กำรได้หนุ้ ก่อนกำรทำคำเสนอซือ้
(เฉพำะกรณีกำรเสนอซือ้ หุน้ บำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554)
-ไม่ได้ใช้บงั คับในกรณีนี ้ เนื่องจำกผูท้ ำคำเสนอซือ้ ทำคำเสนอซือ้ หุน้ สำมัญทัง้ หมดของกิจกำร-
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เอกสารแนบ A
วิธีตอบรับคาเสนอซือ้ และแบบฟอร์ม
A.1 ขัน้ ตอนในการตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
A.2 แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
A.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์
A.4 หนังสือมอบอานาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ A.1
ขั้นตอนในการตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เ(มหาชน)
นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
กรณีส่งมอบใบหุน้ (Share Certificate)

กรณีโอนหุน้ ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (Scripless)

1. กรอกแบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

1. กรอกแบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

2. ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุน้ เพื่อโอนลอย

2. แจ้ง ความประสงค์กั บ บริษั ท หลัก ทรัพ ย์ที่ ท่ า นมี หุ้น และมี บั ญ ชี ซื ้อ ขายหลัก ทรั พ ย์อ ยู่
เพื่อโอนหุน้ ที่จะขายเพื่อเข้าบัญชีดงั นี ้
โอนเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) เพื่อ TENDER”
เลขที่บญ
ั ชี 030-000000015-0

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี ้
1)

2)
3)

4)

5)

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะกรณีที่ใช้สาเนาบัตรข้าราชการ สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้
แนบสาเนาทะเบียนบ้านด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) (หากกรณีส่งมอบเป็ นใบหุน้ ถ้าแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบสาเนา
ทะเบียนบ้าน หน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผูแ้ สดงเจตนาขายมาด้วยพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
บุคคลธรรมดาทีไ่ ม่ใช่สัญชาติไทย
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
นิติบุคคลสัญชาติไทย
3.1 สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสิน้ สุดการเสนอซือ้ พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี)
3.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองที่ได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1
นิติบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
4.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุ คล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภมู ิลาเนา ซึ่งรับรองถึง
ชื่อนิติบคุ คล ซึ่งผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ตงั้ สานักงานใหญ่ และอานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือผูกพันนิติบคุ คล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
วันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจของนิติบคุ คลนัน้
4.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1
เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยที่มอี ายุไม่เกิน 6 เดือน
กรณี ที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็ นนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุ สัญ ญาภาษีซ้อนกั บ
ประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่เป็ นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น มิได้มีข้อยกเว้น เรื่องการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกาไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย
ผูแ้ สดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหุน้ สามัญที่นามาเสนอขายในใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นามาเสนอขายพร้อมแนบหลักฐานแสดง
ราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย มิฉะนัน้ ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากจานวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทงั้ จานวนที่ผแู้ สดง
เจตนาขายจะได้รบั

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นกระทาการแทน
1. หนังสือมอบอานาจฉบับจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจตามที่ระบุขา้ งต้น

4. ยื่นเอกสารทัง้ หมดที่
คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณศิรประภา โพธยาลังการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 และ 707 โทรสาร 0-2658-5799
หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์ที่จะขายฝากอยู่
เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นนั้ รวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ A.2
แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันที่
เรียน

..........................................................................
เลขที่ใบรับ .....……………………………………………………….…
บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จากัด (“ผู้ทาคาเสนอซือ้ ”) และบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ........…………………………………………………………………………….…………............................สัญชาติ ........................................................….....
ที่อยู่ …………………………………………………………………..……………………………………………........................................………………....…………………………….…………….
...................................................................................................................รหัสไปรษณี ย์ ……………………. โทรศัพท์ …………………………………. โทรสาร.............................................
ประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
❑
❑
❑
❑
❑

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
นิติบุคคลสัญชาติไทย
นิติบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที่ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย
นิติบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที่มไิ ด้ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย

บัตรประจาตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.................................…………………………………
ใบต่างด้าว/ หนังสือเดินทาง เลขที่...............................................………………………………………….………………………
เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.................……………………………………………………………………..…………………………
เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.................………....…………………………………………………………..…………………………
เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.................……………………………………...………………………………………....………………

ตกลงที่จะเสนอขายหุ้นสามัญ ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) จานวน ………………….............. หุ้น (….......................................……………….......……..)
ในราคาหุน้ ละ 3.30 บาท (สามบาทสามสิบสตางค์) โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ สามัญในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขาย
หุ้น คิ ดเป็ น ราคาสุ ทธิ ที่ผู้เสนอขายจะได้รับ หุ้น ละ 3.291173 บาท (สามจุด สองเก้าหนึ่งหนึ่ งเจ็ด สามบาท) รวมเป็ นเงิ นจ านวนทั้ง สิ น้ …............................................……………………. บาท
(……......................................................……………………..…………...............................................)
ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และจะไม่ทาการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็ นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุในคา
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทกุ ประการ
ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ บั มอบอานาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุน้ สามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี ้ รวมทัง้ การรับ
ชาระราคาค่าขายหุน้ สามัญดังกล่าว ตลอดจนดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชาระราคาค่าขายแทนข้าพเจ้า
❑ กรณีส่งมอบเป็ น “ใบหุน้ ”
❑ กรณีโอนหุน้ ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
จานวนหุน้
ชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามทะเบียน
ใบหุน้ เลขที่
โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์
รับฝากหมายเลข

เลขที่โอน

วันที่โอน

การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์:

รวม

มารับเช็คค่าหุน้ ด้วยตนเอง หรือ มอบอานาจให้บคุ คลอื่นมารับแทนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านัน้
ประเภทบัญชี…………………………………………… สาขา ……………………………
เลขที่บญ
ั ชี …………………………………………
(ต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูแ้ สดงเจตนาขาย พร้อมแนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสาเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าวที่รบั รองสาเนาถูกต้อง)
พร้อมกันนีไ้ ด้แนบเอกสารเพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการดาเนินการมาด้วย ได้แก่ ใบหุน้ สามัญที่สลักหลั งแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รบั
ฝากหลั ก ทรั พ ย์ เ ข้ า บั ญ ชี “บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ไอ วี โก ลบอล จ ากั ด (มห าชน) – เพื่ อ TENDER” เลขที่ บั ญ ชี 030-000000015-0 ส าหรั บ ผู้ ถื อ หลั ก ทรั พ ย์ สั ญ ชาติ ไ ทย และ
“I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - FOR TENDER” เลขที่บัญชี 030-000000015-0 สาหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผูท้ ี่มีชื่อในหลักทรัพย์ และ/หรือ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็ นนิติบคุ คล) มาด้วยแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหุน้ สามัญทัง้ หมดที่แสดงเจตนาขายนีป้ ราศจากภาระผูกพันใด ๆ ทัง้ สิน้
❑
❑

ลงชื่อ………………………………………….....................………ผูร้ บั มอบอานาจ
(….................…………………………..…………………………….)

ลงชื่อ……………………………………….....................………………ผูแ้ สดงเจตนาขาย
( ....................………………………………….………………………….. )

หลักฐานการรับ ใบหุน้ / ใบโอนหุน้ ผ่านศูนย์รับฝาก และแบบตอบรับคาเสนอซือ้
วันที่ …………………………………………….
เลขที่ใบรับ …………..............…………………………….…….
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) ได้รบั แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) พร้อมกับหลักฐาน
❑ ใบหุน้ สามัญ จานวนรวมทัง้ สิน้ …………………………………………...……….....................................................…...หุน้
❑ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จานวนรวมทัง้ สิน้ ……………………………………………………….หุน้
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) …………………………………………………………..………….…………………………………………………………. ไว้เรียบร้อยแล้ว
โดยผูแ้ สดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย
❑ มารับเช็คด้วยตนเอง
❑ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านัน้
ผูร้ บั ………………………………………………………..………
(……………………………………………………………… )
(สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณศิรประภา โพธยาลังการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 และ 707 โทรสาร 0-2658-5799)

เอกสารแนบ A.3
ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศทีม่ ิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถ่นิ ฐานอยู่ในประเทศทีไ่ ม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย
หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็ นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น
มิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายทีจ่ ัดเก็บจากผลกาไรจากการขายหุ้นสามัญทีเ่ กิดในประเทศไทย)

วันที่ ……………………………………………
เรียน

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………… สัญชาติ ……………………………
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี (ถ้ามี) …………………………..………….............…… ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหุน้ สามัญของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (ตามหลักฐานแนบ) ดังนี ้
เลขที่ใบหุน้ /เลขที่ใบโอน

ชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามทะเบียน

จานวนหุน้

ต้นทุนหุน้ ละ (บาท)

(วันที่โอน)

รวมทัง้ สิน้
พร้อมนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบ …………………………………………………………………… รวม …………… ฉบับ
เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็ นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ………………………………………………. ผูแ้ สดงเจตนาขาย
(………………………………………………..)

หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็ นนิ ติ บุ คคลต่ างประเทศที่ มิได้ ป ระกอบกิจ การในประเทศไทยและมี ถิ่ นฐานอยู่ ในประเทศที่ไม่ มี
อนุสัญ ญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถ่ินฐานอยู่ใน
ประเทศซึ่งเป็ นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ
ที่จ่ายที่จัดเก็บ จากผลกาไรจากการขายหุ้นสามัญ ที่เกิดในประเทศไทยมิได้ระบุราคาต้ นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคา
ต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคานวณภาษีจาก
จานวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทงั้ จานวนทีผ่ ู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

เอกสารแนบ A.4
หนังสือมอบอานาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เขียนที่ …………………………………..…
วันที่ ……….………….……………………

อากรแสตมป์
10 บาท
หรือ

30 บาท

โดยหนั ง สื อ ฉบั บ นี ้ ข้า พเจ้ า ……………………….……......…..............................………… อายุ ………….. ปี
สัญ ชาติ …………………................... ที่ อ ยู่ (ที่ติด ต่ อ ทางไปรษณี ย์ได้)......………………………………........…………………
……………...….............................................……...….......................................................................................................
รหั ส ไปรษณี ย ์..……………....ถื อ หุ้น สามั ญ ของบริ ษั ท เนชั่ น อิ น เตอร์เนชั่ น แนล เอ็ ด ดู เทนเมนท์ จ ากั ด (มหาชน) เป็ น
จานวน……………….………หุน้ ขอมอบอานาจให้……………………………………...……………..……… อายุ.............…ปี
สั ญ ช า ติ .………………………ที่ อ ยู่ เล ข ที่ (ที่ ติ ด ต่ อ ท า งไป รษ ณี ย์ ได้ ) ………………………………………………………
รหัสไปรษณีย ์ …......................เป็ นผูร้ บั มอบอานาจของข้าพเจ้าในการ
❑

ขาย โอน และส่งมอบหุน้ สามัญของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

❑

รับเช็คชาระราคาค่าขายหุน้ สามัญ (ในกรณีท่ีเลือกรับชาระราคาค่าขายหุน้ สามัญเป็ นเช็ค) ดังกล่าว

โดยดาเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนีแ้ ทน
ข้าพเจ้าจนเสร็จสิน้
กิจการใดที่ผูร้ บั มอบอานาจได้กระทาการภายในขอบอานาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบอานาจได้
กระทาด้วยตนเองทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………........……………………. ผูม้ อบอานาจ
( ……………………………........……………………. )
ลงชื่อ ……………………………........……………………. ผูร้ บั มอบอานาจ
( ……………………………........……………………. )
ลงชื่อ ……………………………........……………………. พยาน
( ……………………………........……………………. )
ลงชื่อ ……………………………........……………………. พยาน
( ……………………………........……………………. )
หมายเหตุ

โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี ้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอานาจนี ้
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูม้ อบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คล
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอานาจ
3) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาทในกรณีที่ผแู้ สดงเจตนาขายมอบอานาจให้บคุ คลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหุน้ สามัญ และปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท
ในกรณีที่ผแู้ สดงเจตนาขายขอให้บคุ คลอื่นรับเช็คแทน ทัง้ นี้ หากเป็ นการมอบอานาจทัง้ 2 กรณี ให้ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

เอกสารแนบ B
วิธีตอบรับคาเสนอซือ้ และแบบฟอร์มสาหรับ NVDR
B.1 ขัน้ ตอนการตอบรับคาเสนอซือ้ สาหรับ NVDR
B.2 แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์สาหรับ NVDR
B.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สาหรับ NVDR
B.4 หนังสือมอบอานาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สาหรับ NVDR

Appendix B.1

Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR
NVDR Holder of Nation International Edutainment Public Company Limited

1. Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR

2. Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account
“I V Global Securities Public Company Limited for Tender Offer”
Account No. 030-000000015-0

3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified above

4. Enclose a certified true copy of the following documents:
1)

Thai Individual

4)

A certified copy of ID Card or
A certified copy of Civil Servant ID Card
(with a certified copy of house registration) or
A copy of state Enterprise Employee Card
(with a certified copy of house registration)
2)

Foreign Individual
A certified copy of Passport or
A certified copy of Alien Certificate

3)

Thai Juristic Person
3.1 A certified copy of Company Affidavit issued by
MOC not exceeding 6 months prior to the last day
of the tender offer period with the company seal
(if any)
3.2 A certified copy of documents stated in No. 1) or
2) of the person who is duly authorized by the
company to certify true copy of document in 3.1
above

Foreign Juristic Person
4.1 A certified copy of the certificate of incorporation,
and the affidavit issued by an authorized officer of
the juristic person or regulatory body of the country
where the Juristic person is domiciled, which
certifies the name of the juristic person, the person
authorized to bind the juristic person, head office
location and any condition to the power of such
authorized person to bind the juristic person that is
not more than 6 months prior to the last day of the
tender offer period along with the endorsement of
certified true copy by the authorized officer of the
juristic person
4.2 A copy of documents state in No. 1) or 2) of the
person who is duly authorized by the company to
certify true copy of document in 4.1 above
Documents in 4.1 and 4.2 must be certified by the
notary public officer and Thai Embassy or Thai
Consulate in the country where the document were
prepared and issued not exceeding 6 months.

5) Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax
treaty with Thailand; or residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double
tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the
sale of securities in Thailand
The Offeree has to declare the detailed cost basis of the offered securities by submitting Confirmation of Securities Cost
Form together with the evidence that demonstrates such cost for the purpose of collecting applicable withholding tax.
Otherwise, the tender offer agent will collect the withholding tax based on the entire proceeds to be received by the Offeree
from the sale of securities.
Additional documents In case of securities holder’s authorized representative
1. Power of Attorney affixed with a THB 30 or THB 10 stamp duty, as the case maybe
2. Certified copy of identification documents of the shareholder and authorized representative as specify above

5. Submit all documents to:
Please contact Khun Busadee Pliansinchai or Khun Siraprapa Photayalangkarn,
Securities Operation Department,
I V Global Securities Public Company Limited,
18th Floor, Mercury Tower, 540 Ploenchit Road,
Lumpini,
Patumwan,
5. Submit
all documents
to Bangkok 10330
Tel : 0-2658-5800 ext 305 or 707 Fax : 0-2658-5799
Note: All NVDR holders should submit the Tender Offer Acceptance Form 2 business days before the last tender offer date.

Appendix B.2

Tender Offer Acceptance Form for NVDR
(to sell NVDRs of Nation International Edutainment Public Company Limited)
Date

……………………………….

To:

Point of View (POV) Media Group Company Limited (the “Offeror”) and
I V Global Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”)

Acceptance Form No: ......…………………………..…

I/We (Mr./Mrs./Ms./Company) .....………………………………………………………………………………... .Nationality......................................................
Contract Address ……………………………………………………………………………….....................……………….…………….....…………..……………
.......................................................... ...................................................................................................................................................................................
Postal Code ……………………. Telephone No. …………….…………………….. Fascimile ...................................
Please specific type of seller
❑ Thai Individual
❑
❑
❑
❑

Foreign Individual
Thai Juristic Person
Foreign Juristic Person that Operates Business in Thailand
Foreign Juristic Person that Does Not Operate Business in Thailand

ID Card/Civil Servant ID Card/State Enterprise Card No. ……………..................................
Alien Card/Passport No. ………...................................………………………………………
Company Registration No. ………...................................………………………………………
Company Registration No. ………...................................………………………………………
Company Registration No. ....………...................................……………………………………

I/We hereby accept to sell …………………. . . . . . . . ...... . ............... . (…… ………………………. . . . . . . . . . . …………………………………..……..) NVDRs
representing ordinary shares of Nation International Edutainment Public Company Limited at the price of THB 3.30 (Three Baht thirty satang) per
share. I/We acknowledge that the sale is subject to a brokerage fee of 0.25% of the offer price and value added tax (VAT) at the rate of 7% of the
brokerage fee. The net price received by the Offeree will be THB 3.291173 (Three point two nine one one seven three Baht) per share, a total value of
Baht…………………………………… (…………………………………………………………………………………………………)
I/We acknowledge that the acceptance of the Tender Offer and the sale is irrevocable under any circumstance except for the cancellation and are
subject to terms and conditions stated in the Tender Offer Document.
I/We hereby appoint I V Global Securities Public Company Limited as my/our proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure
and process, and do any other necessary and relevant to my/our acceptance of the Tender Offer.
Transfer of Scripless NVDRs
Transfer Date

TSD Participant No.

Transfer Slip No. TSD

No. of NVDRs

Total

Payment Option:
❑

Collect payment cheque in person or by authorized person at I V Global Securities Public Company Limited

❑

Transfer payment to account at The Siam Commercial Bank Plc. (For branches in Bangkok Metropolitan region only)
Type of Account ………………………...

Branch ………………………………

Account No ………………………………

(The account name must be the same as the Offeree’s name shown on this form. Please attach a certified copy of the first page of the savings
passbook or current account statement with this form.)
I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account “I V Global Securities Public Company Limited - for Tender” account no.
030-000000015-0, together with a certified copy of the identification card and / or a certified copy of the Company Affidavit (in the case of a juristic
person) as set out in the Tender Offer Acceptance procedure. I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance.
Signed………………………………………….............…Proxy
(….................……………………………………………….)

Signed…………………………………….....................……………Offeree
(………………………..…………..………………………….. )

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt
Date …………………………………………

Acceptance Form No. ……………………..………..............………….

I V Global Securities Public Company Limited has received the Tender Offer Acceptance Form to sell NVDRs of the securities of Nation International
Edutainment Public Company Limited and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling …………………………..units
of NVDRs from (Mr./Mrs./Ms./Company)…………………………………………………………………………
The Offeree will receive payment by:
❑ Collect Cheque collected at I V Global Securities Public Company Limited in person
❑ Transfer payment to The Siam Commercial Bank Plc. (For branches in Bangkok Metropolitan region only)
Signed………………………………………………….. Recipient
(…………………………………………………..)

(For more information please contact Khun Busadee Pliansinchai or Khun Siraprapa Photayalangkarn, of
I V Global Securities Public Company Limited
540 Mercury Tower, 18th Floor, Ploenchit Rd. Bangkok, 10330
Tel: 0-2658-5800 Ext. 305 or 707 Fax: 0-2658-5799)

Appendix B.3

FORM FOR DECLARATION OF COST FOR TENDERED NVDR
(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty
with Thailand; or residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not
exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand)

Date…..….…….…………………………..

To:
I/We

I V Global Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”)
…………………………………………….……………………….

Nationality………………….…..

Tax Identification No. (if any) ………………......................................... would like to declare the cost of
tendered securities (Nation International Edutainment Public Company Limited) as specified below:

NVDR Certification No. / Transfer Slip No.

No. of NVDR

Cost per Unit

(Transfer Date)

Total

I/We

hereby, attached ………………………………………………………………………………totaled

…………………………………, as evidence(s) of cost of the NVDR for withholding tax calculation.
I/We hereby certify that the above statements are true.

Signature…………………….……………..Offeree
(…….…………………………….……)

Foreign juristic person, who does not carry on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty
with Thailand, or who resides in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty
does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in
Thailand, has to declare securities cost by submitting the Confirmation of Securities Cost Form attached with the evidence
of such cost. If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, only the Offeree’s gain on the sale (if any) will
be subject to withholding tax. If the form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not enclosed with the
form, the withholding tax will be imposed on the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of securities.

Appendix B.4

Power of Attorney
Duty Stamp
THB 10
or
THB 30

Made at …………………….…………
Date……………………………..……..

By this Power of Attorney, I/We…………………………………….…..…..….. Age…..…...…years
Nationality………......…..……… Resides at (can be reached by mail)……………………………………….…
…………………………………………….……………………………...………...………………………...…..…
Postal Code ……….…………… Country …………………...……
hold(s) …………………………NVDRs of Nation International Edutainment Public Company Limited
hereby authorize Mr./Mrs./Ms …………………………..………… Age…..……years Nationality………….
Resides at (can be reached by mail)………………………………………................…………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
Postal Code…………..…………Country…………….…………………. to act as my/our proxy
❑

to sell, transfer and deliver NVDRs of Nation International Edutainment Public Company Limited

❑

to provide assistance in the cheque collection process, and to be authorized to do and execute all
such other matters in connection with the aforesaid mentioned on my behalf until its completion.

Any act taken by my/our proxy shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every
respect.
IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been duly executed in the presence of
the witnesses on the date herein above written.

Signature

……………………………........…………………….

Grantor

(

……………………………........…………………….

)

Signature

……………………………........…………………….

Proxy

(

……………………………........…………………….

)

Signature

……………………………........…………………….

Witness

(

……………………………........…………………….

)

Signature

……………………………........…………………….

Witness

(

……………………………........…………………….

)

Remarks (please attach the following documents)
•

Copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection 1) – 4) of
section 4, in Appendix D.1, where applicable.

•

Affix a THB 10 stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of Nation International
Edutainment Public Company Limited and affix a THB 10 stamp duty in case of authorizing the proxy to assist in the
cheque collection process, and affix a THB 30 stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both assistance.

เอกสารแนบ C
วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม
C.1 ขัน้ ตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
C.2 แบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
C.3 หนังสือมอบอานาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ C.1
ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
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1. ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หลักทรัพย์
2. กรอกแบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

วันที่ …………........………………..………..

เลขที่ใบคาขอยกเลิก ……………….........……..………………..

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี ้
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
4) นิติบุคคลทีไ่ ม่ใช่สัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรข้าราชการ
4.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออก
หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะกรณีที่ใช้
โดยเจ้า หน้า ที่ ของนิ ติ บุค คล หรือหน่ ว ยงานของประเทศที่ นิ ติ บุค คลมี
สาเนาบัตรข้าราชการ สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ภูมิลาาเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบคุ คล ซึ่งผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบ
บุคคล ที่ตงั้ สานักงานใหญ่ และอานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อ
สาเนาทะเบียนบ้านด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
ผูกพันนิตบิ คุ คล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับ
สาเนาถูกต้อง
ซือ้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2) บุคคลธรรมดาทีไ่ ม่ใช่สัญชาติไทย
4.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจ
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลง
ลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) นิติบุคลสัญชาติไทย
ทั้ง นี ้เอกสารตามข้อ 4.1 หรื อ 4.2 ต้อ งได้รับ การรับ รองลายมื อ ชื่ อ โดย
3.1 ส าเนาหนั ง สื อ รับ รองกระทรวงพาณิ ช ย์ที่ มี อ ายุ
เจ้า หน้า ที่ Notary Public และรับ รองโดยสถานกงสุ ล ไทยที่ มี อ ายุไม่ เกิ น
ไม่ เกิ น 6 เดื อ นก่ อ นวัน สิ น้ สุด การเสนอซื ้อ พร้อ ม
6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้
ประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี)
3.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี ) ของ
กรรมการผู้มี อ านาจลงนามที่ ได้ล งนามรับ รองใน
เอกสารตามข้อ 3.1
เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นกระทาการแทน
1. หนังสือมอบอานาจฉบับจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจตามที่ระบุขา้ งต้น

ยื่นเอกสารทัง้ หมดภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2565
4. ยื่นเอกสารทัง้ หมดที่
คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณศิรประภา โพธยาลังการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 และ 707 โทรสาร 0-2658-5799

เอกสารแนบ C.2
แบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันที่ ..........................................
เลขที่ใบคาขอยกเลิก .....………………………………………
เรียน บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จากัด (“ผู้ทาคาเสนอซือ้ ”) และ
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์”)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) …………………………………………………..…………………. ที่อยู่…………………….……....
……………………………………………………………………………………………………….......................รหัสไปรษณีย.์ ................…...…..
โทรศัพท์……………………………...ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้ สามัญของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
จานวน ..........………………..… หุน้ ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าได้ย่ืนหลักฐานการรับแบบตอบรับคา
เสนอซือ้ หลักทรัพย์บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่...................……. เลขที่แบบตอบรับ ……..…....…
จานวนหุน้ สามัญที่แสดงเจตนาขาย................................หุน้
ข้าพเจ้าขอรับคืนหุน้ สามัญ โดยขอรับเป็ น
❑ ใบหุน้ โดยมารับด้วยตนเองที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
(ภายในวันทาการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)
❑ Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุน้ ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชีดงั นี ้
ชื่อสมาชิกผูร้ บั โอน
……………………………… หมายเลขสมาชิกผูร้ บั โอน…….……………………………
ชื่อบัญชีผรู้ บั โอน
……………………………… หมายเลขบัญชีผรู้ บั โอน ……………………………………
ทั้งนี ้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) จะโอนหุน้ เข้าบัญ ชีขา้ งต้นภายในวันทาการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หลักทรัพย์ พร้อมนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหุน้ สามัญรายการละ 50 บาท มาด้วยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับเงื่อนไขการ
ยกเลิกการแสดงเจตนาการขายหลักทรัพย์ และการรับหุน้ สามัญคืนข้างต้นทุกประการ
ลงชื่อ ……………………..…..……………………ผูร้ บั มอบอานาจ ลงชื่อ …………...……..…………………… ผูย้ กเลิกการแสดงเจตนาขาย
(…………………...………………..………..)
(…...………...……………………………..)
หลักฐานการรับแบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันที่ ………………….......................……………
เลขที่ใบคาขอยกเลิก ………………………………..……………..
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ ได้รบั แบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) จาก (นาย/นาง/นางสาว/
บริษัท)..........................................................................
จานวนหุน้ สามัญที่ขอยกเลิก ................................................. หุน้ พร้อมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์เลขที่....................
หุน้ สามัญที่ทาการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี
❑
ใบหุน้ โดยมารับด้วยตนเองที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
(ภายในวันทาการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)
❑
Scripless or NVDR โดยโอนหุน้ ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชีดงั นี ้
ชื่อสมาชิกผูร้ บั โอน………………………………………... หมายเลขสมาชิกผูร้ บั โอน …………………………………..………
ชื่อบัญชีผรู้ บั โอน ……………………………………….….หมายเลขบัญชีผรู้ บั โอน ………….………………………..…………
ทัง้ นี ้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) จะโอนหุน้ เข้าบัญชีขา้ งต้นภายในวันทาการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ลงชื่อ …………………………………………………. ผูร้ บั
(...............……………….................................)
(สำหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อคุณบุษดี เปลีย่ นสินไชย หรือ คุณศิรประภำ โพธยำลังกำร ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรหลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 540 อำคำรเมอร์ควิ รี่ทำวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 และ 707 โทรสำร 0-2658-5799)

เอกสารแนบ C.3
หนังสือมอบอานาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เขียนที่ …………………………………..…
วันที่ …….……………………..……………
โดยหนั ง สื อ ฉบั บ นี ้ข้า พเจ้า ………………………………………………………………….…….………
อายุ ……………… ปี สัญ ชาติ ……………………ที่ อ ยู่ เลขที่ (ที่ติด ต่อ ทางไปรษณี ย์ได้) ………………………………………
.……………………………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย…
์ ..….....………
ขอมอบอานาจให้……………………………………...........………............................อายุ…....…..ปี สัญชาติ..............
ที่อยู่เลขที่ (ทีต่ ดิ ต่อทางไปรษณีย์ได้)…………………………………..……………………………….......………………...
…………………………………………………………………………...……..รหัสไปรษณีย ์ ………………..….…………
เป็ นผูร้ บั มอบอานาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) จานวน.............................. หุน้ ที่แสดงเจตนาขายให้แก่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ตลอดจนการ
กระทาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนีแ้ ทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิน้
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบอานาจได้กระทาการภายในขอบอานาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบ
อานาจได้กระทาด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ ……………………………........……………………. ผูม้ อบอานาจ
( ……………………………........……………………. )
ลงชื่อ ……………………………........……………………. ผูร้ บั มอบอานาจ
( ……………………………........……………………. )
ลงชื่อ ……………………………........……………………. พยาน
( ……………………………........……………………. )
ลงชื่อ ……………………………........……………………. พยาน
( ……………………………........……………………. )
หมายเหตุ

โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี ้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมองอานาจนี ้
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูม้ อบอานาจและสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คล
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอานาจ

เอกสารแนบ D
แบบคาขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

ศรท-301

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์
วันที่

ข้าพเจ้า
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่___________________________________________มีความประสงค์ขอให้
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากฯ”) แก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์ ดังนี้
ประเภทข้อมูล

ระบุข้อมูลเดิ ม (ก่อนแก้ไข)

ระบุข้อมูลใหม่ ที่ต้องกำรแก้ไข

 คำนำหน้ ำชื่อ
 ชื่อตัว – ชื่อสกุล
 ที่อยู่ในกำรติ ดต่อ











 ที่อยู่ในกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสำรเชิ ญประชุม
(Principal address)
เมื่อมียอดหุ้น ณ วันปิ ด XM

 ใช้ทอ่ี ยู่ซง่ึ แจ้งเปลีย่ นแปลงใหม่ขา้ งต้น
 ระบุทอ่ี ยู่*__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
* ซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่ตามหน้าทะเบียนทีไ่ ด้แจ้งไว้กบั ศูนย์รบั ฝากฯ หรือ บริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/
คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address

 รหัสไปรษณี ย์
 โทรศัพท์บ้ำน/ ที่ทำงำน
 โทรศัพท์เคลื่อนที่
 อีเมล (email)











 อื่นๆ





 การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อศูนย์รบั ฝากฯ ได้รบั หนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีทท่ี า่ นฝากหลักทรัพย์ไว้กบั บริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์
(โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษทั สมาชิกผูฝ้ ากของท่านโดยตรง
 ทีอ่ ยู่สาหรับการส่งเอกสารควรเป็ นทีอ่ ยู่ทส่ี ะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธไี ปรษณียล์ งทะเบียน แต่มใิ ห้ระบุทอ่ี ยู่เป็ นตูไ้ ปรษณียต์ ามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ กาหนดไว้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ อันเนื่องมาจากการดาเนินการตามรายการทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และชดใช้ให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน
ข้ า พเจ้ า ได้ ศึ ก ษารายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นค าประกาศเกี่ ย วกั บ ความเป็ นส่ ว นตั ว ของกลุ่ ม ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (“กลุ่ ม ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ”)
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็ นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ ามทีข่ า้ พเจ้าเปิ ดเผยให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ (หากมี) จะ
ถูกประมวลผลและได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้คาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดาเนินการให้บุคคลทีส่ ามได้อ่านรายละเอียดทีร่ ะบุไว้
ในคาประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทัง้ ได้รบั ความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนัน้ แก่ศูนย์รบั ฝากฯ อย่างถูกต้ องและเป็ นไปตาม
กฎหมายทุกประการ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสาหรับกรณีดาเนินการพิเศษ (เช่น กรณีท่ใี ช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนาส่งข้อมู ลเพิม่ เติมที่อาจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหวรวมอยู่ดว้ ยนัน้ โดยข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ ดังนัน้ การไม่ได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวจึงอาจทาให้ศนู ย์รบั ฝากฯ ไม่สามารถ
ให้บริการแก่ขา้ พเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคาขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศนู ย์รบั ฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ เพื่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ
เอกสำรประกอบ โปรดดูรำยละเอียดด้ำนหลังแบบคำขอฯ 

ลงชื่อ______________________________________ ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(_____________________________________) โทรศัพท์
กรณี ผถู้ ือหลักทรัพย์ มอบอำนำจให้บคุ คลอื่นดำเนิ นกำรแทน ต้องลงลำยมือชื่อในช่องลงชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์และผูม้ อบอำนำจ
ข้าพเจ้า ขอมอบอานาจให้______________________________________________ดาเนินการยื่นแบบคาขอฯ แทนข้าพเจ้า

อากรแสตมป์
10 บาท

ลงชื่อ________________________________ผูม้ อบอานาจ ลงชื่อ_____________________________ผูร้ บั มอบอานาจ
(________________________________)
(_____________________________) โทรศัพท์_______________________
สาหรับเจ้าหน้าที่
วันที_่ ___________________เลขทีร่ ายการ___________________ผูต้ รวจรับ___________

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้ว
ลงชือ่ ______________________เจ้าหน้าที่
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เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ทีก่ รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณีเปลีย่ น คานาหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล โปรดแนบ
 เอกสารการเปลีย่ น คานาหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสาคัญการสมรส, ใบสาคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคาขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์
ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามทีข่ อแก้ไข)
3. เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รบั มอบอำนำจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคาขอฯ
หรือ https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิ ุคคล.pdf
4. สาเนาเอกสารแสดงตนสาหรับกรณีดาเนินการทั ่วไปทีน่ าส่งให้แก่ศูนย์รบั ฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว ซึง่ เป็ นข้อมูล
ทีไ่ ม่จาเป็ นต่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ และศูนย์รบั ฝากฯ ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว ดังนัน้
เจ้าของเอกสารสามารถดาเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนาส่งเอกสารแสดงตนทีป่ รากฏข้อมูลส่วน
บุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ ให้แก่ศูนย์รบั ฝากฯ ทัง้ นี้ในกรณีทไ่ี ม่ได้ดาเนินการเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รบั
ฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว
ประเภทบุคคล

เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ชื่อ-สกุล

เอกสำรแสดงตน
กรณี กำรแก้ไขอื่น ๆ

บุคคลรรมดำ
- สัญชำติ ไทย

1. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง
2. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์ไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอื่น
มาดาเนินการแทน นาบัตรประจาตัวประชาชนของผูถ้ อื หลักทรัพย์ ฉบับจริง*
และสำเนำ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์ได้
โปรดแนบ หนังสือรับรองสาเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชนที่ออก
โดยสานักงานเขต/อาเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของ
ผูถ้ อื หลักทรัพย์ เพิม่ เติม
3. กรณีสง่ เอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ทีไ่ ด้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยเจ้าของบัตร

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
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ศรท-301
ประเภทบุคคล

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ชื่อ-สกุล

เอกสำรแสดงตน
กรณี กำรแก้ไขอื่น ๆ

บุคคลรรมดำ
- สัญชำติ อื่น

1. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง
2. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์ไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอื่นมา
ดาเนินการแทน นาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผูถ้ อื หลักทรัพย์ ฉบับจริง*
และสำเนำ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารมาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการ
ทางไปรษณีย์
- สาเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของ
สาเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและ
ตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างด้าวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการ
ทางไปรษณีย์
โปรดแนบ หนังสือรับรองรายการเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันออกเอกสาร) เพิม่ เติม

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ ไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพัน
นิตบิ ุคคลนัน้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล ลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ อื่น

1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศซึง่ นิตบิ ุคคลนัน้
มีภูมลิ าเนา
2. สาเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออานาจในการลงนามผูกพัน
และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ ซึง่ ออกโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้ หรือหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคล
นัน้ มีภูมลิ าเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ รับรองความ
ถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง
ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรอง
ลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลอย่างน้อย
เป็ นภาษาอังกฤษ

- ส าเนาใบต่ า งด้ า ว/ส าเนา
หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อ
รั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ งโดย
เจ้าของเอกสาร

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว หมายความถึง ข้อมูลทีม่ คี วามหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กาหนดไว้
เช่น ศาสนา หมูเ่ ลือด เป็ นต้น
2. ศูนย์รบั ฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมือ่ ได้รบั เอกสารทีค่ รบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่
ศรท-301_V.4/2022 : 01/03/2022
ชัดเจน หรือการลงลายมือชือ่ ชัดเจน เป็ นต้น

เอกสารแนบ E
หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซือ้

เอกสารแนบ F
แผนทีบ่ ริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 540 อาคารเมอร์ ควิ รี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 18
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 02 658 5800 ต่อ 301 หรื อ 305
I V Global Securities Public Company Limited
18th Fl. Mercury Tower, 540 Ploenchit Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02 658 5800 Ext 301 or 305
ตึกเมอร์ ควิ รี่ ตงอยู
ั ้ ห่ วั มุมถนนหลังสวน(ตรงข้ ามเซ็นทรัลชิดลม)
เชื่อมติดกับรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกหมายเลข 4
Mercury Tower is situated at the corner of Langsuan Road (opposite Central Chidlom)
linked to BTS Chit Lom Station (E1): Exit No. 4

เอกสารแนบ G
งบการเงินเฉพาะบริษัทสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ของ
บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จากัด

เอกสารแนบ H
ประกาศความเป็ นส่วนตัว

ประกาศความเป็ นส่วนตัว สําหรับการตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ของ
บริษัท เนชัน อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ประกาศความเป็ นส่ ว นตั ว สํ า หรั บ การตอบรั บ คํา เสนอซื อหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท เนชั น อิ น เตอร์เ นชั นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) จากการทําคําเสนอซือของบริษัท พอยท์ ออฟวิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จํากัด (“บริษัทฯ”) ฉบับนี
จัดทําขึนเพือแจ้งให้ท่านทราบเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ผูร้ บั มอบ
อํานาจ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1.

ข้อมูลส่วนบุคคลทีเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ชือ-นามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปี เกิด
ภาพถ่าย หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน (หรือหมายเลขบัตรประจําตัวข้าราชการหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) หมายเลข
ประจําตัวผูเ้ สียภาษี เลขทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รายละเอียดการถือหุน้ /หลักทรัพย์ รายละเอียดการ
ขายหุน้ /หลักทรัพย์ รายละเอียดบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ รายละเอียดบัญชีเงินฝาก รายละเอียดการมอบอํานาจ เป็ นต้น
หมายเหตุ
สําหรับเอกสารประกอบการตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ และ/หรือการมอบอํานาจทีท่านนําส่งให้แก่
บริษัทฯ ซึงอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว เช่น เชือชาติ หมู่โลหิต ศาสนา อันเป็ นข้อมูลทีไม่จาํ เป็ นสําหรับการตอบ
รับคําเสนอซือหลักทรัพย์ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีเจตนาทีจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนัน
ท่านจึงสามารถขีดฆ่าเพือปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวก่อนนําส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ (หรือตัวแทนในการรับ
ซือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ) ทังนี ในกรณีทีท่านไม่ได้ปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ (หรือตัวแทนในการ
รับซือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ) สงวนสิทธิทีจะดําเนินการปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวของท่านบนเอกสารทีได้รบั โดยไม่
ถือว่าบริษัทฯ (หรือตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวดังกล่าว
ทังนี บริษัทฯ (หรือตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ) อาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง หรือผ่าน
บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ทีท่านมีบญ
ั ชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ ผ่านเอกสารการตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ (เช่น แบบตอบรับคําเสนอ
ซือหลักทรัพย์ หนังสือมอบอํานาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ เอกสาร
ประกอบการแสดงตน เป็ นต้น)
2.

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัย (1) ฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา (2) ฐานการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพือวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน การตรวจสอบจํานวนหุน้ ในการตอบ
รับคําเสนอซือหลักทรัพย์ การชําระเงินค่าขายซือหลักทรัพย์ และการติดต่อ รวมถึงเพือวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมาย
ของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทจํากัด
บริษัทฯ ไม่มีมีเจตนาทีจะเก็บรวบรวมและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีละเอียดอ่อนของท่าน อย่างไรก็ดี ในกรณีที
บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีละเอียดอ่อน บริษัทฯ จะดําเนินการโดยอาศัยความยินยอมโดยชัดแจ้ง
ทีได้รบั จากท่าน หรือกระทําต่อเมือมีกฎหมายอนุญาตให้กระทําได้
ทังนี หากท่านไม่ประสงค์ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีจําเป็ นของท่านแก่บริษัทฯ เพือวัตถุประสงค์ในการดําเนินการตามทีกล่าว
มาแล้วข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธไม่รบั การตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์ หรือการดําเนินการอืนใดให้แก่ท่านซึงต้อง
อาศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการดําเนินการ

3.

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นระยะเวลาเท่าทีจําเป็ นตามสมควรเพือบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทฯ
ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เพือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีความจําเป็ นต้อง
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานขึนตามทีกฎหมายกําหนด
4.

บุคคลทีบริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลทีสาม ดังต่อไปนี
1)

2)

5.

ผูใ้ ห้บริการทีบริษัทฯ ว่าจ้าง ทีปรึกษาทางการเงิน ซึงรวมถึงตัวแทนในการรับซือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ดาํ เนินการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพือประโยชน์ในการยืนยันตัวตน การตรวจสอบจํานวนหุน้ ในการตอบรับคํา
เสนอซือหลักทรัพย์ การชําระเงินค่าขายหลักทรัพย์ และการติดต่อ
หน่ ว ยงานของรัฐ หรื อ หน่ ว ยงานกํา กับ ดู แ ล เช่ น กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกระบวนการ/
ขันตอนการตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์และนําส่งบัญชีรายชือผูถ้ ือหุน้

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นสิงสําคัญ บริษัทฯ จึงจัดให้มีมาตรการรักษาความมันคงปลอดภัย ที
เหมาะสม ซึงครอบคลุมมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ
เพือป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึง การใช้หรือการเปิ ดเผยโดยผู้ทีไม่มีสิทธิหรือผูท้ ีไม่มีหน้าทีทีเกียวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลนัน เช่น การเข้ารหัสและการจํากัดการเข้าถึง เพือให้มนใจว่
ั าบุคคลทีได้รบั อนุญาตเท่านันทีเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน เป็ นต้น
6.

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล (เฉพาะกรณีทบริ
ี ษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน) สิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับท่านทีบริษัท
ฯ ดําเนินการอยู่ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือ
ทําลายหรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สิทธิในการ
ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการยืนข้อร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทังนี ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการตามทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด โดยบริษัทฯ อาจปฏิเสธคําขอของท่านได้
โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ
7.

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคาํ ถาม ข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ทจะใช้
ี สิทธิของท่านเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ
ตามรายละเอียดทีระบุดา้ นล่างนี
สํานักเลขานุการบริษัท
บริษัท พอยท์ ออฟวิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จํากัด
เลขที 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน 9 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-273-8884

