22 กรกฎาคม 2565
เรื่ อง

แจ้ง การได้รั บ เอกสารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค าเสนอซื้ อ หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท เนชั่น อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

สาเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
จากัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2

บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริ ษทั ฯ
ได้รับสาเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2 จาก บริ ษทั พอยท์ ออฟ วิว
(พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จากัด ในฐานะผูท้ าคาเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายกัมพล รวยป้อม
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 2

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ข้อความที่เพิม่ เติมปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้สีแดง และข้อความที่ตดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ถกู ขีดออก ดังนี ้
1. เพิ่มเติมส่วนที่ 1 ข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการทาคาเสนอซือ้
จากเดิม
ตามมติท่ปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของกิจการครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 อนุมตั ิให้กิจการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ จานวน 984,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 72.91 ของหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ และคิด
เป็ นร้อยละ 72.91 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ในราคาหุน้ ละ 3.30 บาท คิดเป็ นมูลค่า
รวมทัง้ สิน้ 3,247,200,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 3 ราย (รวมเรียกว่า “บุคคล
ในวงจากัด 3 ราย”) เพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษัท กรุ๊ปเวริค ์ จากัด และเพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจของกิจการภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” และธุรกิจบริหารจัดการพืน้ ที่เชิงพาณิชย์สาหรับให้เช่าพืน้ ที่เชิงพาณิชย์ บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงการก่อสร้าง และ/หรือปรับปรุง พืน้ ที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใต้สญ
ั ญาให้สิทธิบริหารจัดการพืน้ ที่เชิง
พาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จานวน 31 สถานี กับบริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) รวมถึงเพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการรองรับ
การขยายธุรกิจ และโครงการในอนาคตของกิจการ ทัง้ นี ้ บุคคลในวงจากัด 3 ราย ประกอบด้วย
1) บริษัท พอยท์ ออฟวิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จากัด จานวน 953,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.65 ของหุน้ ที่ออกและชาระ
แล้วทัง้ หมดของกิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 70.65 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
2) บริษัท เวิรค์ เอ็กซ์ จากัด 15,350,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.14 ของหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิด
เป็ นร้อยละ 1.14 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
3) Sliver Reward Holdings Limited 15,150,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.12 ของหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ
และคิดเป็ นร้อยละ 1.12 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 บุคคลในวงจากัด 3 ราย ได้จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของกิจการและเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
ครบตามจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่กิจการออกและเสนอขายครัง้ นีท้ งั้ จานวน และในวันเดียวกัน กิจการได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์สาหรับการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัดดังกล่าวเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง บริษัท
พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จากัด (“POV”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) (“VGI”) ที่ VGI ถือหุน้ อยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการจากการใช้สิทธิ จองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนในรู ปแบบของการออกและเสนอขายหุน้ ที่ออกให้ต่อบุคคลในวงจากัด จานวน 953,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
70.65 ของหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 70.65 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ ภายหลังการ
ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของกิจการ ซึ่งมากกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ ด้วย
เหตุนี ้ POV จึงมีหน้าที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ท่เี หลือทัง้ หมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จากผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
ทุกราย เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทัง้ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี ้ การเข้าซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของกิจการ ผูท้ าคาเสนอซือ้ เล็งเห็นว่ากิจการเป็ นผูป้ ระกอบการที่มีศกั ยภาพในระยะยาวและ
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง โดยจะเห็นได้จากการที่ กิจการได้เริ่มประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านค้า
ของตนเอง อันได้แก่ ร้านเทอร์เทิล รวมถึงบริหารจัดการโดยการให้เช่าพืน้ ที่ บนสถานีรถไฟฟ้าจานวน 3 สถานี อันได้แก่ สถานีเซนต์
หน้า 1
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หลุยส์ สถานีอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ และสถานีเพลินจิต ที่กิจการได้รบั สิทธิในการบริหารจัดการจาก VGI ตัง้ แต่ปลายปี 2564 จนถึง
ปั จจุบนั (ก่อนที่จะได้รบั สิทธิเพิ่มเติมรวมเป็ น 31 สถานีเมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2565) ซึ่งได้รบั การตอบรับที่ดี อีกทัง้ กิจการยังมีแผน
ในการขยายธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง รวมถึงมีผบู้ ริหารและทีมบริหารซึ่งเป็ นหนึ่งในผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญมากที่สดุ ใน
ธุรกิจค้าปลีกซึ่งประกอบด้วย นายเอียน เคร็ก ลองเด้น (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกิจการ) ซึ่งมีประสบการณ์มามากกว่า 40 ปี
(25 ปี ในประเทศไทย) ในการสร้างธุรกิจ สร้างตราสินค้า การเปิ ดตัวสินค้าใหม่ และการพลิกฟื ้ นธุรกิจ ทั้งที่เป็ นแบบการค้าขาย
สินค้าแบบดัง้ เดิม (Brick and Motar) และการค้าขายแบบออนไลน์ (Online Selling) นาย สุรวุฒิ ตันกาญจนานุรกั ษ์ (ประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิชย์ของกิจการ) ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการบริหารจัดการหมวดหมู่สินค้าและการบริหารพืน้ ที่ขายและ
จัดวางสินค้ามามากกว่า 20 ปี และ นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์ (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบตั ิการของกิจการ) ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การเช่าซือ้ และการดาเนินงานของธุรกิจค้าปลีก มามากกว่า 25 ปี นอกจากนี ้ ผูบ้ ริหารทัง้ สาม
รายยังมีประสบการณ์ในการทางานกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตระหนัก ถึงความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้อง
ทั้ง นี ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้ ไม่มี นโยบายที่จ ะเปลี่ ยนแปลงวัต ถุป ระสงค์ก ารดาเนิ น ธุร กิจ หลัก ของกิจการอย่ างมีนัยสาคัญภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 2 แผนการดาเนินการ
ภายหลังการเข้าครอบงากิจการ
เพิ่มเติมเป็ น
ตามมติท่ปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของกิจการครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 อนุมตั ิให้กิจการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ จานวน 984,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 72.91 ของหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ และคิด
เป็ นร้อยละ 72.91 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ในราคาหุน้ ละ 3.30 บาท คิดเป็ นมูลค่า
รวมทัง้ สิน้ 3,247,200,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 3 ราย (รวมเรียกว่า “บุคคล
ในวงจากัด 3 ราย”) เพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษัท กรุ๊ปเวริค ์ จากัด และเพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจของกิจการภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” และธุรกิจบริหารจัดการพืน้ ที่เชิงพาณิชย์สาหรับให้เช่าพืน้ ที่เชิงพาณิชย์ บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงการก่อสร้าง และ/หรือปรับปรุง พืน้ ที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใต้สญ
ั ญาให้สิทธิบริหารจัดการพืน้ ที่เชิง
พาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จานวน 31 สถานี กับบริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) รวมถึงเพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการรองรับ
การขยายธุรกิจ และโครงการในอนาคตของกิจการ ทัง้ นี ้ บุคคลในวงจากัด 3 ราย ประกอบด้วย
1) บริษัท พอยท์ ออฟวิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จากัด จานวน 953,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.65 ของหุน้ ที่ออกและ
ชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 70.65 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
2) บริษัท เวิรค์ เอ็กซ์ จากัด 15,350,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.14 ของหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ และ
คิดเป็ นร้อยละ 1.14 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
3) Sliver Reward Holdings Limited 15,150,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.12 ของหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของ
กิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 1.12 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 บุคคลในวงจากัด 3 ราย ได้จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของกิจการและเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
ครบตามจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่กิจการออกและเสนอขายครัง้ นีท้ งั้ จานวน และในวันเดียวกัน กิจการได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์สาหรับการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัดดังกล่าวเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง บริษัท
พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จากัด (“POV”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) (“VGI”) ที่ VGI ถือหุน้ อยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการจากการใช้สิทธิ จองซือ้ หุน้
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สามัญเพิ่มทุนในรู ปแบบของการออกและเสนอขายหุน้ ที่ออกให้ต่อบุคคลในวงจากัด จานวน 953,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
70.65 ของหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 70.65 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ ภายหลังการ
ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของกิจการ ซึ่งมากกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ ด้วย
เหตุนี ้ POV จึงมีหน้าที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ท่เี หลือทัง้ หมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จากผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
ทุกราย เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทัง้ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี ้ การเข้าซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของกิจการ ผูท้ าคาเสนอซือ้ เล็งเห็นว่ากิจการเป็ นผูป้ ระกอบการที่มีศกั ยภาพในระยะยาวและ
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง โดยจะเห็นได้จากการที่ กิจการได้เริ่มประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านค้า
ของตนเอง อันได้แก่ ร้านเทอร์เทิล รวมถึงบริหารจัดการโดยการให้เช่าพืน้ ที่ บนสถานีรถไฟฟ้าจานวน 3 สถานี อันได้แก่ สถานีเซนต์
หลุยส์ สถานีอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ และสถานีเพลินจิต ที่กิจการได้รบั สิทธิในการบริหารจัดการจาก VGI ตัง้ แต่ปลายปี 2564 จนถึง
ปั จจุบนั (ก่อนที่จะได้รบั สิทธิเพิ่มเติมรวมเป็ น 31 สถานีเมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2565) ซึ่งได้รบั การตอบรับที่ดี อีกทัง้ กิจการยังมีแผน
ในการขยายธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง รวมถึงมีผบู้ ริหารและทีมบริหารซึ่งเป็ นหนึ่งในผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญมากที่สดุ ใน
ธุรกิจค้าปลีกซึ่งประกอบด้วย นายเอียน เคร็ก ลองเด้น (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกิจการ) ซึ่งมีประสบการณ์มามากกว่า 40 ปี
(25 ปี ในประเทศไทย) ในการสร้างธุรกิจ สร้างตราสินค้า การเปิ ดตัวสินค้าใหม่ และการพลิกฟื ้ นธุรกิจ ทั้งที่เป็ นแบบการค้าขาย
สินค้าแบบดัง้ เดิม (Brick and Motar) และการค้าขายแบบออนไลน์ (Online Selling) นาย สุรวุฒิ ตันกาญจนานุรกั ษ์ (ประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิชย์ของกิจการ) ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการบริหารจัดการหมวดหมู่สินค้าและการบริหารพืน้ ที่ขายและ
จัดวางสินค้ามามากกว่า 20 ปี และ นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์ (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบตั ิการของกิจการ) ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การเช่าซือ้ และการดาเนินงานของธุรกิจค้าปลีก มามากกว่า 25 ปี นอกจากนี ้ ผูบ้ ริหารทัง้ สาม
รายยังมีประสบการณ์ในการทางานกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้อง
อนึ่ง วัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนในครัง้ นี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีความประสงค์ท่จี ะเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และผูม้ ีอานาจควบคุมของ
กิจการเพื่อให้กิจการมีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของผูท้ าคาเสนอซือ้ ที่จะมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจ ค้าปลีกและให้บริการเช่าพืน้ ที่บน
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสซึ่งมีศักยภาพและแนวโน้มที่จะเติบโตในระยะยาว ทั้งนี ้ ผู้ทาคาเสนอซือ้ ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนยั สาคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคา
เสนอซือ้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 2 แผนการดาเนินการภายหลังการเข้าครอบงากิจการ

2. เพิ่มเติมส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.4 โครงสร้างการถือหุน้ ตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้
จากเดิม
POV และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารได้แก้ไข
เพิ่มเติม) ของ POV สามารถแสดงได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี ้
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แผนภาพที่ 2-1: โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซือ้

ที่มา:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบิซิเนสออนไลน์

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด ผูถ้ ือหุน้ ลาดับที่หนึ่งของ BTS คือ นาย คีรี
กาญจนพาสน์ ซึ่งถือหุน้ ในชื่อตัวเองใน BTS จานวน 2,664,383,552 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20.23 ของจานวนหุน้ ที่
ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของ BTS และ ถือหุน้ ผ่านคัสโตเดียนชื่อ UBS AG SINGAPORE BRANCH จานวน
930,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 7.06 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของ BTS คัสโตเดียนชื่อ UBS
AG HONG KONG BRANCH จานวน 376,180,900 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.86 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระ
แล้วทัง้ หมดของ BTS คัสโตเดียนชื่อ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH จานวน 192,011,200 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 1.46 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของ BTS และ คัสโตเดียนชื่อ THE HONGKONG
AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH จ านวน 100,000,000
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.76 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของ BTS ดังนัน้ นายคีรี กาญจนพาสน์ถือ
หุน้ ใน BTS รวมจานวน 4,262,575,652 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 32.37 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมด
ของ BTS
2/ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็ นข้อมูลรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์บิซิเนสออนไลน์เมื่อวันที่
15 มิถุนายน 2565 ผูถ้ ือหุน้ ลาดับที่หนึ่งของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“BTSC”) คือ
BTS ซึ่งถือหุน้ ใน BTSC จานวน 15,665,434,750 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 97.50 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
ทัง้ หมดของ BTSC
3/ ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2565 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุดของ VGI

ทัง้ นี ้ บุคคลตามมาตรา 258 ของ POV ประกอบด้วย VGI และ NINE
เพิ่มเติมเป็ น
POV และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารได้แก้ไข
เพิ่มเติม) ของ POV สามารถแสดงได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี ้
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แผนภาพที่ 2-1: โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซือ้

ที่มา:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบิซิเนสออนไลน์

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด ผูถ้ ือหุน้ ลาดับที่หนึ่งของ BTS คือ นาย คีรี
กาญจนพาสน์ ซึ่งถือหุน้ ในชื่อตัวเองใน BTS จานวน 2,664,383,552 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20.23 ของจานวนหุน้ ที่
ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของ BTS และ ถือหุน้ ผ่านคัสโตเดียนชื่อ UBS AG SINGAPORE BRANCH จานวน
930,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 7.06 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของ BTS คัสโตเดียนชื่อ UBS
AG HONG KONG BRANCH จานวน 376,180,900 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.86 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระ
แล้วทัง้ หมดของ BTS คัสโตเดียนชื่อ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH จานวน 192,011,200 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 1.46 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของ BTS และ คัสโตเดียนชื่อ THE HONGKONG
AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH จ านวน 100,000,000
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.76 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของ BTS ดังนัน้ นายคีรี กาญจนพาสน์ถือ
หุน้ ใน BTS รวมจานวน 4,262,575,652 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 32.37 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมด
ของ BTS
2/ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็ นข้อมูลรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์บิซิเนสออนไลน์เมื่อวันที่
15 มิถุนายน 2565 ผูถ้ ือหุน้ ลาดับที่หนึ่งของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“BTSC”) คือ
BTS ซึ่งถือหุน้ ใน BTSC จานวน 15,665,434,750 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 97.50 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
ทัง้ หมดของ BTSC
3/ ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2565 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุดของ VGI

ทัง้ นี ้ บุคคลตามมาตรา 258 ของ POV ประกอบด้วย คือ VGI และ NINE นอกจากนี ้ การเข้าลงทุนในหุน้ สามัญของกิจการ
POV ไม่มีบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (Acting in Concert) ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง การ
กาหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็ นการกระทาร่วมกับบุคคลอื่น และการปฎิบัติตามมาตรา 246
และ 247 แต่อย่างใด

หน้า 5

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 2

3. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 ข้อ 1.3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นทีค่ าดว่าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซือ้
จากเดิม
กรณีท่ี 1: รายชื่อผูถ้ ือหุน้ สูงสุด 10 อันดับแรก กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ของกิจการทุกรายที่ถือหุน้ อยู่ ณ วันที่ย่ืนคาเสนอซือ้
แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด ยกเว้น บริษัท เวิรค์ เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited
เนื่องจากบริษัททัง้ สองแห่งไม่สามารถขายหุน้ สามัญของกิจการให้แก่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ได้ในช่วงระยะเวลารับซือ้
หลักทรัพย์ จากการที่ บริษัททัง้ สองแห่งได้มาซึ่งหุน้ ของกิจการก่อนการทาคาเสนอซือ้ จากการจองซือ้ และได้รบั
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 15,350,000 หุน้ และ
จานวน 15,150,000 หุน้ ตามลาดับ ในราคาหุน้ ละ 3.30 บาท ซึ่งเป็ นราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ดังนัน้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ หมดที่ถือโดยบริษัททัง้ สองแห่งจึงถูกห้ามขายภายใต้กาหนดระยะเวลาการ
ห้า มขายหุ้น (Silent Period) เป็ น ระยะเวลา 1 ปี นับ แต่ วัน ที่ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เริ่ม ท าการซื อ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเมื่อครบกาหนด 6 เดือน บริษัททัง้ สองแห่งจะสามารถทยอยขายหุน้ ได้รอ้ ยละ
25 จานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถกู สั่งห้ามขาย ทัง้ นี ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
ตารางที่ 3-5: โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการภายหลังการทาคาเสนอซือ้
ชือ่ – นามสกุล
จานวนหุ้น

ร้อยละเมื่อเทียบ
ร้อยละเมือ่ เทียบกับ
กับจานวนหุ้นที่
สิทธิออกเสียง
จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกิจการ
้ทังหมดของกิจการ
1. บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จากัด
1,319,049,286
97.74
97.74
1/
2. บริษัท เวิรค์ เอ็กซ์ จากัด
15,350,000
1.14
1.14
2/
3. Sliver Reward Holdings Limited
15,150,000
1.12
1.12
รวม
1,349,549,286
100.00
100.00
หมายเหตุ: 1/ บริษัท เวิรค์ เอ็กซ์ จากัด เป็ นบริษัทจากัดจดทะเบียนจัดตัง้ ภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
จานวน 3 คน ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ นายภวินท์ สิงหละชาติ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช
2/ Sliver Reward Holdings Limited เป็ น บริษัทจากัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้นเป็ น
บุคคลธรรมดาจานวน 2 คน ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช

กรณีท่ี 2: รายชื่อผูถ้ ือหุน้ สูงสุด 10 อันดับแรก กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ของกิจการทุกรายที่ถือหุน้ อยู่ ณ วันที่ย่ืนคาเสนอซือ้
แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทงั้ หมด และผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ซือ้ หุน้ เพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของกิจการให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Right Offerings) จานวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ทัง้ หมด ยกเว้น บริษัท เวิรค์ เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited เนื่องจากบริษัททัง้ สองแห่งไม่
สามารถขายหุน้ สามัญของกิจการให้แก่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ได้ในช่วงระยะเวลารับซือ้ หลักทรัพย์ จากการที่ บริษัททัง้
สองแห่งได้มาซึ่งหุน้ ของกิจการก่อนการทาคาเสนอซือ้ จากการจองซือ้ และได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม่ ต่ อ บุค คลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 15,350,00 หุ้น และจ านวน 15,150,000 หุ้น
ตามลาดับ ในราคาหุน้ ละ 3.30 บาท ซึ่งเป็ นราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ดังนั้น หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวทั้งหมดที่ถือโดยบริษัททั้งสองแห่งจึงถูกห้ามขายภายใต้กาหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent
Period) เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุนเริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
และเมื่อครบกาหนด 6 เดือน บริษัททัง้ สองแห่งจะสามารถทยอยขายหุน้ ได้รอ้ ยละ 25 จานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถกู สั่ง
ห้ามขาย ทัง้ นี ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
หน้า 6

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 2

ตารางที่ 3-6: โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการภายหลังการทาคาเสนอซือ้
ชื่อ – นามสกุล

ร้อยละเมื่อเทียบ
ร้อยละเมือ่ เทียบกับ
กับจานวนหุ้นที่
สิทธิออกเสียง
จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกิจการ
ทัง้ หมดของกิจการ
1. บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จากัด
1,559,049,286
98.08
98.08
1/
15,350,000
0.97
0.97
2. บริษัท เวิรค์ เอ็กซ์ จากัด
2/
15,150,000
0.95
0.95
3. Sliver Reward Holdings Limited
รวม
1,589,549,286
100.00
100.00
หมายเหตุ: 1/ บริษัท เวิรค์ เอ็กซ์ จากัด เป็ นบริษัทจากัดจดทะเบียนจัดตัง้ ภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
จานวน 3 คน ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ นายภวินท์ สิงหละชาติ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช
2/ Sliver Reward Holdings Limited เป็ น บริษัทจากัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้นเป็ น
บุคคลธรรมดาจานวน 2 คน ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช
จานวนหุ้น

เพิ่มเติมเป็ น
กรณีท่ี 1: รายชื่อผูถ้ ือหุน้ สูงสุด 10 อันดับแรก กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ของกิจการทุกรายที่ถือหุน้ อยู่ ณ วันที่ย่ืนคาเสนอซือ้
แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด ยกเว้น บริษัท เวิรค์ เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited
เนื่องจากบริษัททัง้ สองแห่งไม่สามารถขายหุน้ สามัญของกิจการให้แก่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ได้ในช่วงระยะเวลารับซือ้
หลักทรัพย์ จากการที่ บริษัททัง้ สองแห่ง ได้มาซึ่งหุน้ ของกิจการก่อนการทาคาเสนอซือ้ จากการจองซือ้ และได้รบั
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 15,350,000 หุน้ และ
จานวน 15,150,000 หุน้ ตามลาดับ ในราคาหุน้ ละ 3.30 บาท ซึ่งเป็ นราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ดังนัน้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ หมดที่ถือโดยบริษัททัง้ สองแห่งจึงถูกห้ามขายภายใต้กาหนดระยะเวลาการ
ห้า มขายหุ้น (Silent Period) เป็ น ระยะเวลา 1 ปี นับ แต่ วัน ที่ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เริ่ม ท าการซื อ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเมื่อครบกาหนด 6 เดือน บริษัททัง้ สองแห่งจะสามารถทยอยขายหุน้ ได้รอ้ ยละ
25 จานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถกู สั่งห้ามขาย ทัง้ นี ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ ม เอ ไอ
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
ตารางที่ 3-5: โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการภายหลังการทาคาเสนอซือ้
ชื่อ – นามสกุล

ร้อยละเมื่อเทียบ
ร้อยละเมือ่ เทียบกับ
กับจานวนหุ้นที่
สิทธิออกเสียง
จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกิจการ
ทัง้ หมดของกิจการ
1. บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จากัด
1,319,049,286
97.74
97.74
1/
2. บริษัท เวิรค์ เอ็กซ์ จากัด
15,350,000
1.14
1.14
2/
3. Sliver Reward Holdings Limited
15,150,000
1.12
1.12
รวม
1,349,549,286
100.00
100.00
หมายเหตุ: 1/ บริษัท เวิรค์ เอ็กซ์ จากัด เป็ นบริษัทจากัดจดทะเบียนจัดตัง้ ภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
จานวน 3 คน ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ นายภวินท์ สิงหละชาติ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช
2/ Sliver Reward Holdings Limited เป็ น บริษัทจากัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้นเป็ น
บุคคลธรรมดาจานวน 2 คน ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช
จานวนหุ้น

หน้า 7

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 2

กรณีท่ี 2: รายชื่อผูถ้ ือหุน้ สูงสุด 10 อันดับแรก กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ของกิจการทุกรายที่ถือหุน้ อยู่ ณ วันที่ย่ืนคาเสนอซือ้
แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทงั้ หมด และผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ซือ้ หุน้ เพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offerings) จานวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้นซึ่งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
2565 กิจการได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์สาหรับการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมดังกล่าวเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด ยกเว้น บริษัท เวิรค์ เอ็กซ์
จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited เนื่องจากบริษัททัง้ สองแห่งไม่สามารถขายหุน้ สามัญของกิจการ
ให้แก่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ได้ในช่วงระยะเวลารับซือ้ หลักทรัพย์ จากการที่ บริษัททัง้ สองแห่งได้มาซึ่งหุน้ ของกิจการ
ก่อนการทาคาเสนอซือ้ จากการจองซือ้ และได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
(Private Placement) จานวน 15,350,00 หุน้ และจานวน 15,150,000 หุน้ ตามลาดับ ในราคาหุน้ ละ 3.30 บาท
ซึ่งเป็ นราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ดังนัน้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ หมดที่ถือโดยบริษัททัง้ สอง
แห่งจึงถูกห้ามขายภายใต้กาหนดระยะเวลาการห้ามขายหุน้ (Silent Period) เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หนุ้
สามัญเพิ่มทุนเริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเมื่อครบกาหนด 6 เดือน บริษัททัง้ สอง
แห่งจะสามารถทยอยขายหุน้ ได้รอ้ ยละ 25 จานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทัง้ นี ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
เริ่มซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
ตารางที่ 3-6: โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการภายหลังการทาคาเสนอซือ้
ชือ่ – นามสกุล
จานวนหุ้น

ร้อยละเมื่อเทียบ
ร้อยละเมือ่ เทียบกับ
กับจานวนหุ้นที่
สิทธิออกเสียง
จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกิจการ
ทัง้ หมดของกิจการ
1. บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จากัด
1,559,049,286
98.08
98.08
1/
15,350,000
0.97
0.97
2. บริษัท เวิรค์ เอ็กซ์ จากัด
2/
15,150,000
0.95
0.95
3. Sliver Reward Holdings Limited
รวม
1,589,549,286
100.00
100.00
หมายเหตุ: 1/ บริษัท เวิรค์ เอ็กซ์ จากัด เป็ นบริษัทจากัดจดทะเบียนจัดตัง้ ภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
จานวน 3 คน ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ นายภวินท์ สิงหละชาติ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช
2/ Sliver Reward Holdings Limited เป็ น บริษัทจากัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้นเป็ น
บุคคลธรรมดาจานวน 2 คน ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช

4. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 ข้อ 1.4 รายชื่อคณะกรรมการ ข้อย่อย 1.4.2 หลังการทาคาเสนอซือ้
จากเดิม
1.4.2 หลังการทาคาเสนอซือ้
ภายในระยะเวลา 12 เดื อ นหลัง จากสิ น้ สุด ระยะเวลาการท าค าเสนอซื อ้ ผู้ท าค าเสนอซื อ้ ยัง ไม่ มี แ ผนที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการทัง้ หมดของกิจการหรือเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2565 ซึ่งเป็ นวันที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ได้มาซึ่งหุน้ เพิ่มทุนของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการได้อนุมตั ิการ
แต่งตัง้ ให้กรรมการตัวแทนของผูท้ าคาเสนอซือ้ จานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นาย ชาน คิน ตัค และ นาง จิตเกษม
หมู่มิ่ง เข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการของกิจการแทนกรรมการที่ลาออกไป (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฎในตาราง
ที่ 3-7 ข้างต้น
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อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ปั จจุบันกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของกิจการมีเพียง 2 ท่าน ดังนั้น ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจ
พิจารณาเพิ่มจานวนกรรมการของกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน นอกจากนี ้
ในกรณีท่ีผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้มาซึ่งหุน้ สามัญของกิจการเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญจากการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้
ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการของกิจการที่เป็ นตัวแทนของผูท้ าคาเสนอซือ้ เพื่อให้
สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุน้ ที่เพิ่มขึน้ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ อีกทัง้ กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เช่ น กรณี ท่ี มี ก ารลาออกหรื อ ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง อย่ า งไรก็ ต าม โครงสร้า งของ
คณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่มีผลบังคับ
ใช้กบั กิจการในขณะนัน้ ๆ ต่อไป นอกจากนี ้ การเพิ่มจานวนกรรมการของกิจการ และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่
จะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ (แล้วแต่กรณี)
และดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมเป็ น
1.4.2 หลังการทาคาเสนอซือ้
ภายในระยะเวลา 12 เดื อ นหลัง จากสิ น้ สุด ระยะเวลาการท าค าเสนอซื อ้ ผู้ท าค าเสนอซื อ้ ยัง ไม่ มี แ ผนที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการทัง้ หมดของกิจการหรือเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2565 ซึ่งเป็ นวันที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ได้มาซึ่งหุน้ เพิ่มทุนของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการได้อนุมตั ิการ
แต่งตัง้ ให้กรรมการตัวแทนของผูท้ าคาเสนอซือ้ จานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นาย ชาน คิน ตัค และ นาง จิตเกษม
หมู่มิ่ง เข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการของกิจการแทนกรรมการที่ลาออกไป (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฎในตาราง
ที่ 3-7 ข้างต้น
อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ปั จจุบันกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของกิจการมีเพียง 2 ท่าน ดังนั้น ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจ
พิจารณาเพิ่มจานวนกรรมการของกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยขณะนี ้
ผูท้ าคาเสนอซือ้ อยู่ระหว่างการประเมินจานวนกรรมการและจานวนกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่เหมาะสมกับ
ขนาดของกิจการและการเติบโตของกิจการในอนาคต นอกจากนี ้ ในกรณีท่ผี ทู้ าคาเสนอซือ้ ได้มาซึ่งหุน้ สามัญของ
กิจการเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญจากการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจานวน
กรรมการของกิจการที่เป็ นตัวแทนของผูท้ าคาเสนอซือ้ เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุน้ ที่เพิ่มขึน้ ของผูท้ าคา
เสนอซือ้ อีกทัง้ กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีท่ีมีการลาออกหรือครบกาหนด
วาระการดารงตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสดั ส่วนคณะกรรมการอิสระ
และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป นอกจากนี ้ การเพิ่มจานวน
กรรมการของกิ จ การ และการแต่ ง ตั้ง กรรมการเข้า ใหม่ จะต้อ งได้รับ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ (แล้วแต่กรณี ) และดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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5. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ย่อหน้าที่ 3
จากเดิม
นอกจากนี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนที่จะให้กิจการเปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ของกิจการ
และเพื่อให้สะท้อนถึงการที่กิจการมิได้มีสถานะเป็ นบริษัทร่วมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) แล้วในปั จจุบัน
อย่างไรก็ดี ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ของกิจการที่ใช้ช่ือเนชั่น อาทิ สิ่งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก ภายใต้ช่ือ
สานักพิมพ์ ”เนชั่นบุ๊ค” เป็ นต้น เนื่องจาก พิจารณาแล้วเห็นว่าชื่อดังกล่าวเป็ นตราสินค้าที่เป็ นที่รูจ้ กั และเป็ นที่ยอมรับของลูกค้าใน
วงกว้าง นอกจากนี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการจาก 1 มกราคม -31 ธันวาคม เป็ น 1
เมษายน – 31 มีนาคม เพื่อให้สอดคล้องกับรอบระยะเวลาบัญชีของผู้ทาคาเสนอซือ้ และ VGI ทัง้ นี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ คาดว่าการขอ
อนุมตั ิเพื่อการดาเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 อนึ่ง การเปลี่ยนชื่อบริษัทและการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของ
กิจการจะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ และดาเนินการให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมเป็ น
นอกจากนี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนที่จะให้กิจการเปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ของกิจการ
และเพื่อให้สะท้อนถึงการที่กิจการมิได้มีสถานะเป็ นบริษัทร่วมของบริษัท เนชั่ น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) แล้วในปั จจุบัน
อย่างไรก็ดี ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ของกิจการที่ใช้ช่ือเนชั่น อาทิ สิ่งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก ภายใต้ช่ือ
สานักพิมพ์ ”เนชั่นบุ๊ค” (ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายทางการค้าดังกล่าว คือ บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยของกิจการ) เป็ นต้น เนื่องจาก พิจารณาแล้วเห็นว่าชื่อดังกล่าวเป็ นตราสินค้าที่เป็ นที่รูจ้ กั และเป็ นที่ยอมรับของลูกค้าในวง
กว้าง นอกจากนี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการจาก 1 มกราคม -31 ธันวาคม เป็ น 1
เมษายน – 31 มีนาคม เพื่อให้สอดคล้องกับรอบระยะเวลาบัญชีของผูท้ าคาเสนอซือ้ และ VGI ทัง้ นี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ คาดว่าการขอ
อนุมตั ิเพื่อการดาเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 อนึ่ง การเปลี่ยนชื่อบริษัทและการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของ
กิจการจะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมัติจากที่ ประชุมคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ และดาเนินการให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร
จากเดิม
ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ ผู้ทาคาเสนอซือ้ ยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลง
จานวนกรรมการทัง้ หมดของกิจการหรือเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2565 ซึ่งเป็ นวันที่ผทู้ าคาเสนอ
ซือ้ ได้มาซึ่งหุน้ เพิ่มทุนของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการได้อนุมตั ิการแต่งตัง้ ให้กรรมการตัวแทนของผูท้ าคาเสนอซือ้
จานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นาย ชาน คิน ตัค และ นาง จิตเกษม หมู่มิ่ง เข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการของกิจการแทนกรรมการที่
ลาออกไป (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในตารางที่ 3-7 ข้างต้น) อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ปั จจุบันกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของ
กิจการมีเพียง 2 ท่าน ดังนัน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจพิจารณาเพิ่มจานวนกรรมการของกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัว
ในการบริหารงาน นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีผทู้ าคาเสนอซือ้ ได้มาซึ่งหุน้ สามัญของกิจการเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญจากการทาคาเสนอ
ซือ้ ในครัง้ นี ้ ผู้ทาคาเสนอซือ้ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการของกิจการที่เป็ นตัวแทนของผู้ทาคาเสนอซือ้ เพื่อให้
สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุน้ ที่เพิ่มขึน้ ของผู้ทาคาเสนอซือ้ อีกทัง้ กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น
กรณีท่มี ีการลาออกหรือครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสดั ส่วน
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เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 2

คณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่มีผลบังคับใช้กบั กิจการในขณะนัน้ ๆ ต่อไป นอกจากนี ้ การเพิ่มจานวนกรรมการของ
กิจการ และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ จะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ของกิจการ (แล้วแต่กรณี) และดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ดี ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีความประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ผูบ้ ริหาร หรือ ลดจานวนพนักงานของ
กิจการแต่อย่างใด เว้นแต่กิจการจะพิจารณาปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ โครงสร้างองค์กร ผูบ้ ริหาร และ/หรือ เพิ่ม
จานวนพนักงานของกิจการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ตามแผนธุรกิจต่างๆ ของกิจการ และ/หรือ ลดจานวนพนักงาน
ของกิจการ จากการจาหน่ายไปซึ่งธุรกิจสานักพิมพ์ของกิจการ
เพิ่มเติมเป็ น
ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ ผู้ทาคาเสนอซือ้ ยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลง
จานวนกรรมการทัง้ หมดของกิจการหรือเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2565 ซึ่งเป็ นวันที่ผทู้ าคาเสนอ
ซือ้ ได้มาซึ่งหุน้ เพิ่มทุนของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการได้อนุมตั ิการแต่งตัง้ ให้กรรมการตัวแทนของผูท้ าคาเสนอซือ้
จานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นาย ชาน คิน ตัค และ นาง จิตเกษม หมู่มิ่ง เข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการของกิจการแทนกรรมการที่
ลาออกไป (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในตารางที่ 3-7 ข้างต้น) อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ปั จจุบัน กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของ
กิจการมีเพียง 2 ท่าน ดังนัน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจพิจารณาเพิ่มจานวนกรรมการของกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัว
ในการบริหารงาน โดยขณะนีผ้ ูท้ าคาเสนอซือ้ อยู่ระหว่างการประเมินจานวนกรรมการและจานวนกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่
เหมาะสมกับขนาดของกิจการและการเติบโตของกิจการในอนาคต นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้มาซึ่งหุน้ สามัญของ
กิจการเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญจากการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการของ
กิจการที่เป็ นตัวแทนของผูท้ าคาเสนอซือ้ เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุน้ ที่เพิ่มขึน้ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ อีกทัง้ กรรมการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีท่มี ีการลาออกหรือครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม โครงสร้าง
ของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสั ดส่วนคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนัน้ ๆ
ต่อไป นอกจากนี ้ การเพิ่มจานวนกรรมการของกิจการ และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ จะต้ องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ (แล้วแต่กรณี) และดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ดี ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มีความประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ผูบ้ ริหาร หรือ ลดจานวนพนักงานของ
กิจการแต่อย่างใด เว้นแต่กิจการจะพิจารณาปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ โครงสร้างองค์กร ผูบ้ ริหาร และ/หรือ เพิ่ม
จานวนพนักงานของกิจการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ตามแผนธุรกิจต่างๆ ของกิจการ และ/หรือ ลดจานวนพนักงาน
ของกิจการ จากการจาหน่ายไปซึ่งธุรกิจสานักพิมพ์ของกิจการ เนื่องจาก ผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้พิจารณาแล้วและเล็งเห็นว่า ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของกิจการในปั จจุบันมีความรู ค้ วามสามารถในการดาเนินธุ รกิจของกิจการได้เ ป็ นอย่างดี อีกทั้ง เมื่อวันที่ 22
มิถนุ ายน 2565 กิจการเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริหารในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและผูค้ วบคุมดูแลการบัญชี
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