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Appendix B.2 

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

 

Date Acceptance Form No: .   

To:  Point of View (POV) Media Group Company Limited and  
I V Global Securities Public Company Limited   

I/We (Mr./Mrs./Ms./Company)  Nationality....... .... ..........  

Contract Address  

. .. . ...  

.. Fascimile .............. ..........  

Please specific type of seller 
 Thai Individual                                                                                        ID Card/Civil Servant ID Card/State Enterprise Card No. .............................. 
 Foreign Individual          Alien Card/Passport No.     
 Thai Juristic Person                                                                               Company Registration No.  
 Foreign Juristic Person that Operates Business in Thailand                 Company R  
 Foreign Juristic Person that Does Not Operate Business in Thailand   Company Registration No.   

I/We hereby accept to sell ..... ..............  
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 

 

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)   

                           

The account name must be the ified 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 urities Public Company Limited -  
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. 

 
 

                                  (  
 
 
 

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt 
 

   . 
 
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 NVD ..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)   
  
                    
                                 
 

 

 

 

 

 

 

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.4 

 

Duty Stamp 
THB 10  

or 
THB 30  

 

Power of Attorney 
 

 

        Mad  

         

 

By this Power of Attorney, I/W ..  

Nation Resides at (can be reached by mail

... ..
...  

NVDRs of Nation International Edutainment Public Company Limited 
hereby authorize Mr./Mrs./Ms   . 

Resides at (can be reached by mail) ... 

 

oxy  

 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. 

 



 

 

 1 กรกฎาคม 2565 

เร่ือง แจง้การไดรั้บค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
(แบบ 247-4) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ส าเนาค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (แบบ 247-4) 

  บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ให้ทราบว่า บริษทัฯ 
ไดรั้บส าเนาค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ (แบบ 247-4) จาก บริษทั พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั ในฐานะ
ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 นายกมัพล รวยป้อม 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน 

 



 

 

ค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์
(แบบ 247-4) 

 
 

ของ 
 

 
 

บรษัิท เนชั่น อนิเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
 

บริษัท พอยท ์ออฟ วิว (พโีอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจ้ดัเตรยีมค ำเสนอซือ้และตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์
บริษัทหลักทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 

 



แบบ 247-4 
 

 

  



 

 

ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์
ของบริษทั เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
สำรบัญ 

  หน้ำ 

ส่วนที ่1 สำระส ำคัญของค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์ 1 

   

ส่วนที ่2 รำยละเอียดของผู้ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์  
 1.    ขอ้มลูเก่ียวกบัผูท้  ำค ำเสนอซือ้  7 
 2.    ขอ้มลูเก่ียวกบัผูจ้ดัเตรียมค ำเสนอซือ้ 12 
 3.    ขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีปรกึษำอื่น 12 
 4.    ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผูท้  ำค ำเสนอซือ้กบักิจกำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกจิกำร  13 
 5.    ขอ้มลูอื่นท่ีเก่ียวขอ้งต่อกำรตดัสินใจของผูถื้อหลกัทรพัย ์  17 
   

ส่วนที ่3 รำยละเอียดของกิจกำร  
 1.    ขอ้มลูเก่ียวกบักิจกำร  21 
 2.    แผนกำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเขำ้ครอบง ำกจิกำร 27 
   

ส่วนที ่4 รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์  
 1.    วิธีตอบรบัค ำเสนอซือ้ 31 
 2.    วิธีกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ 36 
 3.    วิธีกำรช ำระรำคำ 36 
 4.    สิทธิของผูถื้อหลกัทรพัยท์ี่แสดงเจตนำขำยไวแ้ลว้ 38 
 5.    เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 38 
 6.    วิธีกำรส่งมอบหลกัทรพัยค์ืนกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ 41 
 7.    กำรก ำหนดรำคำซือ้ 42 
 8.    กำรไดหุ้น้ก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้ 42 
   

ส่วนที ่5 กำรรับรองควำมถูกต้องของขอ้มูล 43 
 



แบบ 247-4 
 

 

เอกสำรแนบ   
 

เอกสำรแนบ A วิธีตอบรับค ำเสนอซือ้และแบบฟอรม์ 

A.1 ขัน้ตอนในกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
A.2 แบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
A.3 ใบยืนยนัรำคำตน้ทนุหลกัทรพัย ์
A.4 หนงัสือมอบอ ำนำจในกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์

เอกสำรแนบ B วิธีตอบรับค ำเสนอซือ้และแบบฟอรม์ส ำหรับ NVDR  

B.1 ขัน้ตอนกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ส ำหรบั NVDR 
B.2 แบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยส์ ำหรบั NVDR 
B.3 ใบยืนยนัรำคำตน้ทนุหลกัทรพัยส์ ำหรบั NVDR 
B.4 หนงัสือมอบอ ำนำจในกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบั NVDR 

เอกสำรแนบ C วิธียกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยและแบบฟอรม์  

C.1 ขัน้ตอนในกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์
C.2 แบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์
C.3 หนงัสือมอบอ ำนำจในกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์

เอกสำรแนบ D แบบค ำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลกัทรัพย ์

เอกสำรแนบ E หนังสือรับรองแหล่งเงนิทนุในกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

เอกสำรแนบ F แผนทีบ่ริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ G   งบกำรเงนิเฉพำะบริษัทส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่ 31 มีนำคม 2565                                           
ของบริษทั พอยท ์ออฟ วิว (พโีอว)ี มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด 

เอกสำรแนบ H ประกำศควำมเป็นส่วนตัว 

  

 

 

 



ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                          แบบ 247-4 

หนำ้ 1   

ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์
ของบริษทั เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

(ข้อเสนอสุดท้ายและระยะเวลารับซือ้สุดท้าย) 
 
เรียน ผูถื้อหลกัทรพัยข์องบรษิัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  
 
 ขำ้พเจำ้ บริษัท พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (“POV”) (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ผู้ท ำค ำเสนอซือ้”) ขอเสนอซือ้
หลกัทรพัยข์องบรษิัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่ำ “กิจกำร”) ซึ่งมีรำยละเอียดดงันี ้
 

ส่วนที ่1 

สำระส ำคัญของค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์
 

1. วันทีย่ื่นค ำเสนอซือ้ 

วนัท่ี  1 กรกฎำคม 2565 (“วนัทีย่ื่นค ำเสนอซือ้”) 
 
2. ชื่อผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

       บรษิัท พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มเีดีย กรุ๊ป จ ำกดั 
 
3. ชื่อผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้ 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้”)                  
 

4. วัตถุประสงคใ์นกำรท ำค ำเสนอซือ้  

ตำมมติที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของกิจกำรครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2565 อนุมัติใหก้ิจกำรจดัสรรหุน้สำมญั
เพิ่มทนุแบบก ำหนดวตัถปุระสงค ์จ ำนวน 984,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท ในรำคำหุน้ละ 3.30 บำท คิดเป็น
มลูค่ำรวมทัง้สิน้ 3,247,200,000 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) และเมื่อวนัท่ี 22 มิถนุำยน 
2565 กิจกำรไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้กับกระทรวงพำณิชยส์ ำหรบักำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ำกดัเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ อนึ่ง บรษิัท พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (“POV”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท วีจีไอ 
จ ำกัด (มหำชน) (“VGI”) ที่ VGI ถือหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ไดม้ำซึ่งหุน้สำมญั
เพิ่มทุนของกิจกำรจำกกำรใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนในรูปแบบของกำรออกและเสนอขำยหุ้นที่ออกใหต้่อบุคคลใน
วงจ ำกัด จ ำนวน 953,500,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70.65 ของหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของกิจกำร และคิดเป็นรอ้ยละ 
70.65 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนของกิจกำร ซึ่งมำกกว่ำรอ้ยละ
หำ้สิบของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจกำร ดว้ยเหตุนี ้POV จึงมีหนำ้ที่ตอ้งท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัยท์ี่เหลือ
ทั้งหมดของกิจกำร (Mandatory Tender Offer) จำกผูถื้อหุน้ของกิจกำรทุกรำย เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร (รวมทัง้ที่ได้
แกไ้ขเพิ่มเติม)  



ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                          แบบ 247-4 

หนำ้ 2   

ทั้งนี ้กำรเขำ้ซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนของกิจกำร ผูท้  ำค ำเสนอซือ้เล็งเห็นว่ำกิจกำรเป็นผูป้ระกอบกำรที่มีศักยภำพและควำม
เชี่ยวชำญในธุรกิจบริหำรจดักำรรำ้นคำ้ของตนเอง โดยจะเห็นไดจ้ำกกำรที่กิจกำรไดเ้ริ่มประกอบธุรกิจบริหำรจดักำรรำ้นคำ้
ของตนเอง อนัไดแ้ก่ รำ้นเทอรเ์ทิล รวมถึงบรหิำรจดักำรโดยกำรใหเ้ช่ำพืน้ท่ี บนสถำนีรถไฟฟ้ำจ ำนวน 3 สถำนี อนัไดแ้ก่ สถำนี
เซนตห์ลยุส ์สถำนีอนุสำวรียช์ยัสมรภูมิ และสถำนีเพลินจิต ที่กิจกำรไดร้บัสิทธิในกำรบริหำรจดักำรจำก VGI ตัง้แต่ปลำยปี 
2564 จนถึงปัจจุบนั (ก่อนที่จะไดร้บัสิทธิเพิ่มเติมรวมเป็น 31 สถำนีเมื่อวนัที่ 22 มิถุนำยน 2565) ซึ่งไดร้บักำรตอบรบัที่ดี อีก
ทั้ง กิจกำรยังมีแผนในกำรขยำยธุรกิจบริหำรจัดกำรรำ้นคำ้ของตนเอง รวมถึงมีผูบ้ริหำรและทีมบริหำรซึ่งเป็นหนึ่งในผูท้ี่มี
ควำมเชี่ยวชำญมำกที่สดุในธุรกิจคำ้ปลีกซึ่งประกอบดว้ย  นำยเอียน เครก็ ลองเดน้ (ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรของกิจกำร) ซึ่ง
มีประสบกำรณม์ำมำกกว่ำ 40 ปี (25 ปีในประเทศไทย) ในกำรสรำ้งธุรกิจ สรำ้งตรำสินคำ้ กำรเปิดตวัสินคำ้ใหม่ และกำรพลิก
ฟ้ืนธุรกิจ ทัง้ที่เป็นแบบกำรคำ้ขำยสินคำ้แบบดัง้เดิม (Brick and Motar) และกำรคำ้ขำยแบบออนไลน ์(Online Selling) นำย 
สุรวุฒิ ตันกำญจนำนุรกัษ์ (ประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยงำนธุรกิจพำณิชยข์องกิจกำร) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญในกำรบริหำรจัดกำร
หมวดหมู่สินคำ้และกำรบริหำรพืน้ที่ขำยและจดัวำงสินคำ้มำมำกกว่ำ 20 ปี และ นำยโยธิน ทวีกุลวฒัน ์(ประธำนเจำ้หนำ้ที่
สำยงำนปฎิบตัิกำรของกิจกำร) ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชำญในดำ้นกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์กำรเช่ำซือ้ และกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ
คำ้ปลีก มำมำกกว่ำ 25 ปี นอกจำกนี ้ผูบ้ริหำรทั้งสำมรำยยังมีประสบกำรณใ์นกำรท ำงำนกับบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตระหนกัถึงควำมรบัผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งนี ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีนโยบำยที่จะเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคก์ำรด ำเนินธุรกิจหลักของกิจกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญภำยใน
ระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้  ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 2 แผนกำร
ด ำเนินกำรภำยหลงักำรเขำ้ครอบง ำกิจกำร 
 

5. ประเภทหลกัทรัพย ์และรุ่นทีเ่สนอซือ้  

ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้ กิจกำรมีหลักทรพัยป์ระเภทเดียว คือ หุน้สำมัญ โดยกิจกำรมีหุน้สำมญัที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมด
จ ำนวน 1,349,549,286 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท และผูท้  ำค ำเสนอซือ้ถือหุน้สำมญัของกิจกำรจ ำนวน 953,500,000 
หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 70.65 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของกิจกำร และคิดเป็นรอ้ยละ 70.65 ของสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของกิจกำร 

ดังนั้น ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะตอ้งท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมัญที่เหลือทั้งหมดของกิจกำรจ ำนวน 396,049,286 หุน้ คิดเป็น รอ้ยละ 
29.35 ของหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของกิจกำรและคิดเป็นรอ้ยละ 29.35 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร 

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำก ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ของกิจกำร เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2565 ไดม้ีมติอนมุตัิกำรออก
และเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุของกิจกำรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offerings) จ ำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ ที่รำคำเสนอ
ขำยหุน้ละ 3.30 บำท โดย กิจกำรไดจ้ดัใหม้ีกำรจองซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักล่ำวในระหว่ำงวนัท่ี 24 และ 27 – 30 มิถนุำยน 2565 ที่
ผ่ำนมำ ทัง้นี ้หำกกิจกำรไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชยส์ ำหรบักำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมเป็นที่เรียบรอ้ย ภำยในช่วงระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัย ์(4 กรกฎำคม 2565 – 10 สิงหำคม 2565) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้
มีหนำ้ที่ตอ้งท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยด์งักล่ำวดว้ย เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.12/2554 
เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร (รวมทัง้ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) 

กล่ำวโดยสรุป ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะตอ้งท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัของกิจกำร จ ำนวนสงูสดุไม่เกิน 636,049,286 หุน้ ประกอบดว้ย 

▪ จ ำนวนหุน้สำมญัที่เหลือทัง้หมดของกิจกำรที่ไม่ไดถื้อโดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้ จ ำนวน 396,049,286 หุน้ 
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▪ จ ำนวนหุน้สำมญัที่จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของกิจกำร จำกกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนของกิจกำรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม (Right Offerings) จ ำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ 

อนึ่ง ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะเสนอซือ้หุน้สำมัญของกิจกำรจำกผู้แสดงเจตนำขำยเฉพำะหุน้ที่ปลอดจำกจ ำน ำและภำระผูกพนั 
(Free from all pledges and other encumbrances) 
 

6. รำคำเสนอซือ้  

รำคำเสนอซือ้หุน้สำมญัเท่ำกบัหุน้ละ 3.30 บำท (สำมจดุสำมศนูยบ์ำท) (“รำคำเสนอซือ้”) ซึ่งเป็นรำคำเดียวกนักบัท่ีผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้ไดม้ำซึ่งหุน้ของกิจกำร โดยผูถื้อหุน้ท่ีแสดงเจตนำขำยจะมีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 
0.25 ของรำคำเสนอซือ้และภำษีมลูค่ำเพิ่มในอตัรำรอ้ยละ 7 ของค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหุน้สำมญัดงักล่ำว ดงันัน้ รำคำสทุธิ
ที่ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บัคือ 3.291173 บำท (สำมจุดสองเกำ้หนึ่งหนึ่งเจ็ดสำมบำท) (“รำคำเสนอซื้อสุทธิ”) ต่อ 1 หุน้ 
โดยกำรช ำระรำคำหลกัทรพัยเ์ป็นเงินสด ซึ่งรำคำดงักล่ำว 

 (  )  เป็นรำคำเสนอซือ้สดุทำ้ยที่จะไม่เปล่ียนแปลงอีก (final offer) (เวน้แต่เขำ้เงื่อนไขที่แจง้ตำมขอ้ 8 ในส่วนนี)้ 
 (      )  ไม่ใช่รำคำเสนอซือ้สดุทำ้ย ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำเสนอซือ้ได้ 

ในกำรค ำนวณจ ำนวนเงินค่ำขำยหลกัทรพัยท์ี่จะตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำยแต่ละรำย บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล 
จ ำกัด (มหำชน) (“ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย”์) จะน ำรำคำเสนอซือ้สุทธิคูณดว้ยจ ำนวนหุน้ที่เสนอขำย แลว้น ำมำ
ด ำเนินกำรปัดเศษใหจ้ ำนวนเงินคำ่ขำยหลกัทรพัยเ์ป็นจ ำนวนเงินท่ีมีทศนิยม 2 ต ำแหน่งในหน่วยสตำงค ์โดยในกรณีที่ทศนิยม
ต ำแหน่งที่ 3 มีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 5 จะปัดเศษขึน้ แต่ถำ้นอ้ยกว่ำ 5 จะปัดเศษทิง้ 

ทัง้นี ้ภำยใตบ้ทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎำกร ก ำไรจำกกำรขำยหุน้ของนิติบคุคลต่ำงประเทศตอ้งถกูหกัภำษี ณ ที่จ่ำยในอตัรำ
รอ้ยละ 15 เวน้แต่อนุสญัญำภำษีซอ้นที่เก่ียวขอ้งจะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น โดยภำษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ำย จะถูกค ำนวณจำกผล
ก ำไรจำกกำรขำยหุน้ (ผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซือ้และตน้ทนุซือ้) โดยผูเ้สนอขำยจะตอ้งแจง้ตน้ทนุซือ้แก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้
หลกัทรพัยต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นใบยืนยนัรำคำตน้ทุนหลกัทรพัยซ์ึ่งแนบมำพรอ้มกันนีเ้ป็นเอกสำรแนบ A.3 และ B.3 ในกรณีที่ผู้
เสนอขำยดงักล่ำวไม่แจง้ตน้ทุนซือ้ใหต้วัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยท์รำบ หรือไม่สำมำรถแสดงหลกัฐำนตน้ทุนดงักล่ำวได ้
ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะท ำกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำยโดยค ำนวณภำษีจำกจ ำนวนเงินค่ำขำยหลักทรพัยท์ั้งจ ำนวนที่ผู้
เสนอขำยจะไดร้บั 

หมำยเหต ุ ผูเ้สนอขำยที่เป็นนิติบุคคลสญัชำติไทยมีหนำ้ที่หกัภำษี ณ ที่จ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 3 ของภำระค่ำธรรมเนียมใน
กำรขำยหุน้สำมญั และออกหนงัสือรบัรองกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำยใหก้บับรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็น
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์

นอกจำกนี ้กิจกำรไม่มีกำรจ่ำยเงนิปันผลในช่วงระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้เนื่องจำกกิจกำรงดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบั
ผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 จำกกำรท่ีกิจกำรมีผลประกอบกำรขำดทนุสทุธิและขำดทนุสะสมตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และ
กิจกำรยงัมีผลประกอบกำรท่ีขำดทนุสทุธิในไตรมำสล่ำสดุ (งวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2565) 
 

7. ระยะเวลำรับซือ้ 

ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของวนัที่ 4 กรกฎำคม 2565 ถึงวนัที่ 10 สิงหำคม 2565 (“ระยะเวลำรับซือ้”) เฉพำะในวนั
ท ำกำรของธนำคำร รวมระยะเวลำทั้งสิน้ 25 วันท ำกำร ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะตอบรบัค ำเสนอซือ้จะตอ้งยื่นแบบตอบรบัค ำ
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เสนอซือ้หลกัทรพัยพ์รอ้มกบัเอกสำรประกอบกำรขำย (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในเอกสำรแนบ A ส ำหรบัหุน้สำมญั 
หรือเอกสำรแนบ B ส ำหรบั NVDR ของหุน้สำมญั) ระยะเวลำรบัซือ้ดงักล่ำวเป็น 

() ระยะเวลำรบัซือ้สดุทำ้ยที่จะไม่ขยำยระยะเวลำรบัซือ้อีก (final period) (เวน้แต่เขำ้เงื่อนไขที่แจง้ตำมขอ้ 8 ในส่วนนี)้ 
(    ) ไม่ใช่ระยะเวลำรบัซือ้สดุทำ้ย ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจขยำยระยะเวลำรบัซือ้ได ้

ทั้งนี ้หำกมีกำรประกำศวนัหยุดรำชกำรเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรบัซือ้ดังกล่ำว ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะขยำยระยะเวลำรบัซือ้
หลกัทรพัย ์เพื่อใหร้ะยะเวลำกำรรบัซือ้หลกัทรพัยค์รบ 25 วนัท ำกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกจิกำร ลงวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2554 
(และที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 
 

8. เงือ่นไขในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำเสนอซือ้ 

(      )  ไม่มีเงื่อนไข       

 (  )  มีเงื่อนไขในกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงค ำเสนอซือ้ ดงันี ้
     (  )  ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจลดรำคำเสนอซือ้หรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้ หำกมีเหตกุำรณร์ำ้ยแรงต่อฐำนะหรือ

ทรพัยสิ์นของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรบัซือ้ 
     (  )  ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจแกไ้ขขอ้เสนอหรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้เพื่อแข่งขนักับบุคคลอื่นนัน้ หำกมีบคุคล

อื่นยื่นค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรบัซือ้ 
 

9. เงือ่นไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้ (ถ้ำม)ี  

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจยกเลิกค ำเสนอซือ้ไดก้รณีใดกรณีหน่ึง  ดงัต่อไปนี ้

9.1  มีเหตุกำรณห์รือกำรกระท ำใด ๆ เกิดขึน้ภำยหลงัจำกที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์
(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) รบัค ำเสนอซือ้จำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้และยงัไม่พน้ระยะเวลำรบัซือ้ อนัเป็นเหตุหรืออำจเป็นเหตุให้
เกิดควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ยแรงต่อฐำนะหรือทรพัยสิ์นของกิจกำร โดยที่เหตุกำรณห์รือกำรกระท ำดงักล่ำวมิไดเ้กิดจำก
กำรกระท ำของผูท้  ำค ำเสนอซือ้หรือกำรกระท ำที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ตอ้งรบัผิดชอบ หรือ  

9.2  กิจกำรกระท ำกำรใด ๆ ภำยหลงัจำกที่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. รบัค ำเสนอซือ้จำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้และยงัไม่พน้ระยะเวลำรบัซือ้ 
อนัเป็นเหตใุหม้ลูค่ำหุน้สำมญัของกิจกำรลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือ 

9.3  กิจกำรกระท ำกำรใด ๆ ที่น่ำจะมีผลต่อกำรท ำค ำเสนอซือ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ.14/2554 เรื่อง
กำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรในประกำรท่ีน่ำจะมผีลต่อกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำร (รวมทัง้ที่ไดแ้กไ้ข
เพิ่มเติม) 

 
10. ระยะเวลำรับซือ้ทีผู้่ถือหลักทรัพยส์ำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย  

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุน้สำมญัของกิจกำรไดร้ะหว่ำงเวลำ 9.00 น. - 16.30 น. ของทุกวนัท ำ
กำรของสถำบนักำรเงิน ในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยร์ะหว่ำงวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2565 ถึงวนัท่ี 3 สิงหำคม 2565 รวมระยะเวลำทัง้สิน้ 
20 วันท ำกำร โดยผูเ้สนอขำยสำมำรถแจง้กำรยกเลิกเจตนำขำยหุน้สำมัญได้ที่ส  ำนกังำนของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัย์ 
โดยผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งปฎิบตัิตำมขัน้ตอนในกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์ตำมเอกสำรแนบ C.1 
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ทัง้นี ้หำกมีกำรประกำศวนัหยดุของสถำบนักำรเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรบัซือ้ที่ผูถื้อหลกัทรพัยส์ำมำรถยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำย ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะขยำยระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อหลกัทรพัยส์ำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย เพื่อให้
ระยะเวลำดังกล่ำวครบ 20 วันท ำกำร เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร ลงวนัที่ 13 พฤษภำคม 2554 (และที่มีกำรแกไ้ข
เพิ่มเติม) 
 

11. กำรจัดสรรกำรรับซือ้กรณีมีผู้แสดงเจตนำขำยมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำจ ำนวนที่เสนอซือ้ (เฉพำะกรณีกำรเสนอซื้อ
หุ้นบำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  ที ่ทจ. 12/2554) 

 ไม่ไดใ้ชบ้งัคบัในกรณีนี ้เนื่องจำก ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะรบัซือ้หุน้สำมญัทัง้หมดของกิจกำรท่ีผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่ไดถื้ออยู่ 
 

12. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในกำรเสนอซือ้ 

จ ำนวนหุน้สำมญัที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะเสนอซือ้ในครัง้นีม้ีจ  ำนวนสงูสดุไม่เกิน 636,049,286 หุน้ ในรำคำเสนอซือ้หุน้ละ 3.30 
บำท คิดเป็นมูลค่ำในกำรท ำค ำเสนอซือ้ทั้งสิน้  2,098,962,643.80 บำท (หำกผู้ถือหุ้นทุกรำยแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญ
ทัง้หมดตำมค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้โดยไม่รวมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ถืออยู่ ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้)  

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระค่ำตอบแทนเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุรำยที่ตอบรบัค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้โดยแหล่งเงินทนุของผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้ส ำหรบักำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นีม้ำจำกเงินสนบัสนุนในรูปแบบเงินกูย้ืมจำกบริษัท วีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) (“VGI”) 
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ซึ่งถือหุน้ในผูท้  ำค ำเสนอซือ้คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทั้งหมดของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ โดย VGI จะใชเ้งินฝำกในบญัชีธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) ทั้งนี ้เงินกูย้ืมที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้
ไดร้บัจำก VGI อยู่ภำยใตส้ญัญำเงินกูย้ืมระหว่ำงผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ VGI ซึ่งมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 3 ปีนบัจำกวนัท่ีของ
สญัญำเงินกูย้ืม และไม่มีเงื่อนไข หรือภำระหนำ้ที่ที่ก  ำหนดในสญัญำเงินกูย้ืมที่มีผลผกูพนักับกิจกำร อีกทัง้ ไม่มีขอ้ตกลงที่ให้
สิทธิ VGI ในกำรยกเลิกกำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงิน อนึ่ง หำกมีควำมจ ำเป็นในอนำคต VGI อำจพิจำรณำเพิ่มทุนในผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้เพื่อใหผู้ท้  ำค ำเสนอซือ้สำมำรถคืนเงินกูย้ืมได  ้

ณ วนัที่ 10 มิถุนำยน 2565 ธนำคำรยโูอบี จ ำกัด (มหำชน) ไดอ้อกจดหมำยรบัรองว่ำ VGI มียอดเงินฝำกคงเหลือในบญัชีกบั
ธนำคำรยโูอบ ีจ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 4,514,423,244.31 บำท ซึ่งครอบคลมุเงินทนุท่ีตอ้งใชท้ัง้สิน้จ ำนวน 2,098,962,643.80 
บำท ส ำหรบัช ำระมลูค่ำของกำรเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจกำร และไม่มีภำระผูกพนัอื่นใดกับธนำคำร (รำยละเอียด
ตำมเอกสำรแนบ E) และ VGI ไดอ้อกจดหมำยสนบัสนุนแหล่งเงินทุนใหก้ับผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ส ำหรบัช ำระมลูค่ำกำรเสนอซือ้
หลกัทรพัยข์องกิจกำร (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ E) นอกจำกนี ้VGI ยงัไดอ้อกหนงัสือยืนยนัที่จะรกัษำยอดเงินสดขัน้ต ่ำ
ในบัญชีเงินฝำกรวมกันไม่ต ่ำกว่ำ 2,100,000,000 บำท ตลอดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจกำร 
(รำยละเอยีดตำมเอกสำรแนบ E) 

ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะผูจ้ดัเตรียมค ำเสนอซือ้ ไดพ้ิจำรณำแหล่งเงินทุนของผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้แลว้มีควำมเห็นว่ำ เงินทนุท่ีทำงผูท้  ำค ำเสนอซือ้จดัเตรียมไวม้ีจ ำนวนเพียงพอส ำหรบักำรจดัท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้  
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13. ชื่อตวัแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย ์ 

สถำนท่ีติดต่อในกำรรบัและยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้ 
ชื่อ :   บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
ฝ่ำยและท่ีอยู่ :  ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์

540 อำคำรเมอรค์ิวรี่ทำวเวอร ์ชัน้ 18 
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์:   0-2658-5800   ต่อ 305 คณุบษุดี เปลี่ยนสินไชย  
 ต่อ 707 คณุศิรประภำ โพธยำลงักำร 

โทรสำร  :   0-2658-5799 และ 0-2658-5763 
วนัช ำระรำคำ : ผูเ้สนอขำยจะสำมำรถรบัเงินค่ำหุน้ไดใ้นวนัท่ี 15 สิงหำคม 2565 

 (ซึ่งเป็นวนัท ำกำรวนัท่ีสองนบัจำกวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้) 
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ส่วนที ่2 

รำยละเอียดของผู้ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์
 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ตำรำงที ่2-1: ข้อมูลโดยสังเขปของบริษัท พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด 
ช่ือ : บริษัท พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (“POV”) 

ทีอ่ยู่ : เลขที่ 21 อำคำรทีเอสที ทำวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนวิภำวดี-รงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กทม. 10900 

โทรศัพท ์: 02-273-8884 

เลขทีจ่ดทะเบียนบริษัท : 0105542013251 

1.2 ข้อมูลทำงธุรกิจและข้อมูลอืน่ ๆ   

1.2.1 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ / อำชีพโดยสังเขป 

POV ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ ์2542 โดย POV ประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรส่ือโฆษณำในอำคำรส ำนกังำน 

1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วันที่ ยื่ นค ำเสนอซื ้อ  POV มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ ออกช ำระแล้ว จ ำนวน 3,160,000,000 บำท 
ประกอบดว้ยหุน้สำมญั จ ำนวน 316,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

1.2.3 รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุน้ทีถื่อหุ้นสงูสุด 10 รำยแรก 

ณ วนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้ POV มีผูถื้อหุน้ ดงันี ้

ตำรำงที ่2-2: รำยช่ือผู้ถือหุ้นของ POV 
ล ำดับที ่ รำยช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทยีบกับ 

จ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของผู้ท ำค ำ

เสนอซือ้ 

ร้อยละเม่ือเทยีบกับสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของ

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

1 บริษัท วีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 315,999,998 99.99 99.99 

2 นำย มำรุต อรรถไกวลัวท ี 1 <0.01 < 0.01 

3 นำย ชำน คิน ตคั 1 <0.01 < 0.01 

 รวมทัง้สิน้ 316,000,000 100.00 100.00 
ที่มำ: ส ำเนำบญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ (บอจ.5) ของ POV ลงวนัที่ 16 มิถนุำยน 2565 

รำยชื่อผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรกของ บรษิัท วีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) (“VGI”) ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีอทิธิพลต่อกำร
ก ำหนดนโยบำย กำรจดักำร หรือกำรด ำเนินงำนของ POV อย่ำงมนียัส ำคญั ณ วนัท่ี 9 มิถนุำยน 2565 ซึง่เป็น
วนัปิดสมดุทะเบียนล่ำสดุของ VGI มีดงันี ้
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 ตำรำงที ่2-3: รำยช่ือผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ VGI 
ล ำดับ
ท่ี 

รำยช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทยีบ
กับจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของ VGI 

ร้อยละเม่ือ
เทยีบกับสิทธิ
ออกเสียง
ทัง้หมดของ 

VGI 

1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)1/ 3,320,656,950 29.66 29.66 

2 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (BTS)2/ 2,517,186,742  22.49 22.49 

3 ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 935,966,761 8.36 8.36 

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 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 กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยำว 157,172,670 1.40 1.40 

10 UBS AG HONG KONG BRANCH  155,133,550 1.39 1.39 

11 ผูถ้ือหุน้อ่ืน 2,557,871,516 22.85 22.85 

 รวมทัง้สิน้ 11,194,515,420 100.00 100.00 

ที่มำ:  ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
หมำยเหต:ุ 1/ ณ วนัที่ 15 กรกฎำคม 2564 ซึ่งเป็นขอ้มลูรำยชื่อผูถ้ือหุน้ล่ำสดุตำมที่ปรำกฏในเวบ็ไซตบ์ิซิเนสออนไลนเ์ม่ือวนัที่  

15 มิถนุำยน 2565 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่หนึง่ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) (“BTSC”) คือ  
BTS ซึ่งถือหุน้ใน BTSC จ ำนวน 15,665,434,750 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 97.50 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้
ทัง้หมดของ BTSC 

2/ ณ วนัที่ 13 มิถนุำยน 2565 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนล่ำสดุของ BTS ผูถ้ือหุน้ล ำดบัที่หนึ่งของ BTS คือ นำย คีรี กำญ
จนพำสน ์ซึ่งถือหุน้ใน BTS จ ำนวน 2,664,383,552 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 20.23 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแล้ว
ทัง้หมดของ BTS 

 

1.2.4 โครงสร้ำงกำรถือหุน้ตำมมำตรำ 258 ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

POV และบคุคลตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่
มีกำรไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ของ POV สำมำรถแสดงไดต้ำมแผนภำพดงัต่อไปนี ้

  

http://www.set.or.th/
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แผนภำพที ่2-1: โครงสร้ำงกำรถือหุ้นตำมมำตรำ 258 ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

 

ที่มำ:  ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซตข์องบิซิเนสออนไลน ์

หมำยเหตุ:    1/ ขอ้มูล ณ วนัที่ 13 มิถุนำยน 2565 ซึ่งเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนล่ำสดุ ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่หนึ่งของ BTS คือ นำย คีรี 
กำญจนพำสน ์ซึ่งถือหุน้ใน BTS จ ำนวน 2,664,383,552 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 20.23 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและ
ช ำระแลว้ทัง้หมดของ BTS 

2/ ณ วนัที่ 15 กรกฎำคม 2564 ซึ่งเป็นขอ้มลูรำยชื่อผูถ้ือหุน้ล่ำสดุตำมที่ปรำกฏในเว็บไซตบ์ิซิเนสออนไลนเ์ม่ือวนัที่ 
15 มิถุนำยน 2565 ผูถ้ือหุน้ล ำดบัที่หนึ่งของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) (“BTSC”) คือ 
BTS ซึ่งถือหุน้ใน BTSC จ ำนวน 15,665,434,750 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 97.50 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้
ทัง้หมดของ BTSC 

3/ ขอ้มลู ณ วนัที่ 9 มิถนุำยน 2565 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนล่ำสดุของ VGI 

1.2.5 รำยชื่อคณะกรรมกำรตำมทะเบียนกรรมกำรล่ำสุด 

ณ วนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้ POV มีรำยชื่อคณะกรรมกำรดงันี ้

ตำรำงที ่2-4: รำยช่ือกรรมกำรของ POV 

ล ำดับที ่ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. นำย กวิน กำญจนพำสน ์ กรรมกำร 

2. นำย มำรุต อรรถไกวลัวที  กรรมกำร 

3. นำย ชำน คิน ตคั กรรมกำร 

        ที่มำ:  หนงัสือรบัรองบริษัทของ POV ลงวนัที่ 16 มิถนุำยน 2565 
 หมำยเหตุ: กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผูกพัน ไดแ้ก่ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทบัตรำส ำคญัของ

บริษัท  

  

http://www.set.or.th/
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1.2.6 สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

(1) สรุปฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ POV ในฐำนะผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

ข้อมูลสรุปงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ตรวจสอบแลว้ของ POV ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 มีนำคม 2563 
2564 2565 มีรำยละเอียดดงันี ้ 

ตำรำงที ่2-5: งบกำรเงินของ POV ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด วันที ่31 มีนำคม 2563 2564 2565 

งบกำรเงิน 

หน่วย: บำท 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 

2563 2564 2565 

สินทรพัยร์วม  15,012,724   14,879,682  14,978,081  

หนีส้ินรวม  140,000   120,600  6,288,573 

ทนุจดทะเบียน  10,000,000   10,000,000  10,000,000 1/ 

ทนุที่ออกช ำระแลว้  10,000,000   10,000,000  10,000,000 1/ 

ส่วนของผูถ้ือหุน้  14,872,724   14,759,082  8,689,508 

รำยไดร้วม2/  161,340   83,409  36,707 

ค่ำใชจ้่ำยรวม3/  218,576   197,051  6,106,281 

ก ำไรสทุธิ  (57,236)  (113,642) (6,069,574) 

ก ำไรต่อหุน้พืน้ฐำน4/  (0.06)  (0.11) (6.07) 

เงินปันผลต่อหุน้   -     -    - 

มลูค่ำตำมบญัชตี่อหุน้3/  14.87   14.76  8.69 

ที่มำ:  งบกำรเงินของกิจกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 2564 และ 2565 ซึ่งเป็นงบที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบ โดยบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ผูถ้ือหลกัทรพัยส์ำมำรถดรูำยละเอียดงบกำรเงินเพิ่มเติมไดใ้น เอกสำรแนบ G 

หมำยเหต:ุ 1/ เม่ือวนัที่ 16 มิถนุำยน 2565 POV ไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์ 
ส่งผลให ้POV มีทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้เพิ่มขึน้จำก 10,000,000 บำท เป็น 3,160,000,000 บำท 

                 2/ รำยไดร้วม ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั 
                 3/ ค่ำใชจ้่ำยรวม ประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร และคำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงิน 
                 4/ ค ำนวณจำกหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของหุน้สำมญัจ ำนวน 1,000,000 หุน้ 

(2) สรุปฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ VGI ในฐำนะผูถื้อหุน้ท่ีมีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำร
จดักำร หรือกำรด ำเนินงำนของ POV อยำ่งมีนยัส ำคญั 

ขอ้มลูสรุปงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีตรวจสอบแลว้ของ VGI ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 2564 2565 มีรำยละเอียดดงันี ้
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ตำรำงที ่2-6: งบกำรเงินของ VGI ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 มีนำคม 2563 2564 2565 

รำยกำร 

 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันที ่หรือ ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 

31 มีนำคม 2563 

(งบตรวจสอบ)1/ 

31 มีนำคม 2564 

(งบตรวจสอบ)1/ 

31 มีนำคม 2565 

(งบตรวจสอบ)1/ 
งบเฉพำะ
กิจกำร 

งบรวม งบเฉพำะ
กิจกำร 

งบรวม งบเฉพำะ
กิจกำร 

งบรวม 

สินทรพัยร์วม  15,372.43   17,076.95   18,775.63   20,983.42   38,470.53   40,848.30  
หนีส้ินรวม  2,827.96   3,999.29   2,742.02   3,920.17   9,319.74   10,865.59  
ส่วนของผูถ้ือหุน้  12,544.48   13,077.66   16,033.60   17,063.26   29,150.79   29,982.71  
ส่วนของผูถ้ือหุน้บรษิัทใหญ่  12,544.48   12,783.90   16,033.60   16,591.69   29,150.79   29,133.39  
ทนุจดทะเบียน  1,079.75   1,079.75   1,079.75   1,079.75   1,553.62   1,553.62  
ทนุช ำระแลว้  861.12   861.12   861.12   861.12   861.12   861.12  
       

รำยไดร้วม2/  3,656.20   4,428.78   2,654.74   3,580.45   2,143.85   4,232.13  
ค่ำใชจ้่ำยรวม3/  2,403.79   3,325.87   1,780.48   2,540.86   1,608.17   4,473.62  
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนค่ำใชจ้่ำย
ภำษีเงินได ้ 

 1,252.40   1,102.91   874.26   1,039.59   535.68   (241.49) 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้  197.59   214.13   141.88   132.91   52.76   34.49  
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปี 
จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

 1,054.82   888.78   732.39   906.68   482.92   (275.99) 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปี 
จำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก 

 -     414.99   -     -     -     -    

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ  1,054.82   1,303.76   732.39   906.68   482.92   (275.99) 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ  
ส่วนของบริษัทใหญ ่

 1,054.82   1,423.94   732.39   979.77   482.92   (120.26) 

       

ก ำไรสทุธิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน4/ 
(บำท)  

 0.123   0.166   0.085   0.113   0.056   (0.014) 

เงินปันผลต่อหุน้ (บำท)5/  -   0.061   -   0.061   -   0.040  
มลูค่ำตำมบญัชตี่อหุน้6/ (บำท)  1.461   1.489   1.854   1.918   3.362   3.360  
ที่มำ:   งบกำรเงินส ำหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 2564 และ 2565  ของ VGI 
หมำยเหต:ุ    1/  ผูถ้ือหลกัทรพัยส์ำมำรถดรูำยละเอียดงบกำรเงินยอ้นหลงัของ VGI ไดท้ี่เว็บไซตข์องส ำนกังำน ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

หรือ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th อนึ่ง งบกำรเงินส ำหรบัปีสิน้สดุ  
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 2564 และ 2565 ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุำต บรษิัท ส ำนกังำน อีวำย 
จ ำกดั ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

2/ รำยไดร้วม ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร รำยไดจ้ำกกำรขำย รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ รำยไดเ้งินปันผล ก ำไรจำก
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทรว่ม ก ำไรจำกตรำสำรทำงกำรเงิน รำยไดอ่ื้น ๆ และ สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงิน
ลงทนุในกำรรว่มคำ้และบริษัทรว่ม 

3/ ค่ำใชจ้่ำยรวม ประกอบดว้ย ตน้ทนุกำรใหบ้ริกำร ตน้ทนุขำย ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร และ
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 

4/ ค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิของบริษัทใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั ซึ่งเท่ำกบั
8,585,959 พนัหุน้ 8,650,307 พนัหุน้ และ 8,671,219 พนัหุน้ ส ำหรบัปี 2563 2564 และ 2565 ตำมล ำดบั 

5/ เงินปันผลต่อหุน้ที่ประกำศจ่ำยตำมผลประกอบกำรของ VGI ในรอบผลประกอบกำรดงักล่ำว 
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6/ ค ำนวณโดยหำรส่วนของผูถ้ือหุน้บรษิัทใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั ซึ่งเท่ำกบั 8,585,959 พนั
หุน้ 8,650,307 พนัหุน้ และ 8,671,219 พนัหุน้ ส ำหรบัปี 2563 2564 และ 2565 ตำมล ำดบั 

1.2.7 ภำระผูกพันทีมี่นัยส ำคัญ  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ตำมขอ้มลูที่ปรำกฏในงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีภำระผกูพนั
เก่ียวกบัสญัญำบรกิำรท่ีจะตอ้งจำ่ยช ำระในอนำคตเป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 2 ลำ้นบำท  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัตกิำรกระท ำผิดทำงอำญำ 

   -ไม่มี-  
             ในระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ POV กรรมกำรและผูบ้รหิำรของ POV ไมม่ีประวตักิำรกระท ำควำมผิดอำญำซึง่ศำล
ไดม้ีค  ำพิพำกษำถึงที่สดุแลว้แต่อย่ำงใด 

1.4 ข้อพพิำททำงกฎหมำยทียั่งไม่สิน้สุด 

   -ไม่มี- 
             ณ วันที่ 21 มิถุนำยน 2565 POV กรรมกำรและผู้บริหำรของ POV มิไดเ้ป็นคู่ควำมหรือคู่กรณีในคดีที่อำจมี
ผลกระทบดำ้นลบต่อทรพัยสิ์นของ POV รวมทัง้มิไดเ้ป็นคู่ควำมหรือคู่กรณีในคดีที่กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ POV 
อย่ำงมีนยัส ำคญั 

 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับทีป่รึกษำทำงกำรเงนิ ผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้และตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย ์ 

2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับทีป่รึกษำทำงกำรเงนิ และผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้ 
ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู่ : 540 อำคำรเมอรค์ิวรี่ทำวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์: 0-2658-5800 ต่อ 401 และ 405 
โทรสำร : 0-2254-7308 

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย ์
ชื่อ : บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู่ : 540 อำคำรเมอรค์ิวรี่ทำวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์: 0-2568-5800 ต่อ 305 และ 707 
โทรสำร : 0-2254-7308 

 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับทีป่รึกษำอื่น 

          ทีป่รึกษำทำงกฎหมำย 
ชื่อ : บรษิัท ส ำนกังำนกฎหมำย แคปปิตอล จ ำกดั 
ที่อยู่ : 44 อำคำรสมทูไลฟ์ ทำวเวอร ์ชัน้ 16 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์: 0-2633-9088 
โทรสำร : 0-2633-9089 
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4. ควำมสัมพนัธร์ะหว่ำงผู้ท ำค ำเสนอซือ้กับกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกจิกำร 

4.1  สรุปสำระส ำคัญของสัญญำ/ ข้อตกลง/ บันทกึควำมเข้ำใจ ทีผู้่ท ำค ำเสนอซือ้กระท ำขึน้ก่อนกำรย่ืนค ำเสนอซือ้
หลักทรัพย ์โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของกิจกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่ำกำรท ำ
สัญญำ/ ข้อตกลง/ บันทกึควำมเข้ำใจดงักล่ำว จะเป็นกำรท ำเพื่อซือ้ขำยหลกัทรัพยใ์นค ำเสนอซือ้หรือไม่ก็ตำม  

  สญัญำจองซือ้หุน้สำมัญของบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ระหว่ำง บริษัท เนชั่น 
อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“NINE”) ในฐำนะผูอ้อกหุน้สำมญัเพิ่มทนุ กบั บรษิัท พอยท ์ออฟ วิว 
(พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (“POV”) ในฐำนะผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ (“สัญญำจองซือ้หุ้น”) มีสำระส ำคญัดงันี ้

         ตำรำงที ่2-7: สรุปข้อตกลงและเง่ือนไขทีส่ ำคัญของสัญญำจองซือ้หุ้น 

วันทีล่งนำมในสัญญำจองซือ้หุ้น 23 มีนำคม 2565 

หลักทรัพยท์ีเ่ก่ียวข้องภำยใต้สัญญำจองซือ้หุ้น หุน้สำมญัเพ่ิมทนุของกิจกำรจ ำนวน 953,500,000 หุน้ 

รำคำจองซือ้หุ้น 3.30 บำทต่อหุน้ 

มูลค่ำกำรจองซือ้ 3,146,550,000 บำท 

เง่ือนไขบังคับก่อนทีส่ ำคัญ (1) ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของ NINE (ก) อนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุน
ของ NINE ให้แก่ POV และ (ข) อนุมัติกำรเข้ำท ำสัญญำใหส้ิทธิบริหำรจัดกำร
พืน้ที่เชิงพำณิชยก์ับ บริษัท วีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) (“VGI”) เพื่อใหส้ิทธิแก่ NINE 
ในกำรบริหำรและประกอบกิจกำรบนพืน้ที่สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส  (“สัญญำให้

สิทธิ ฯ ”) โดยมีข้อก ำหนดและ เงื่ อน ไขตำมที่  VGI และ NINE ตกลงกัน 
(รำยละเอียดปรำกฏในตำรำงที ่2-14) 

(2) NINE ไดร้บัอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ในกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมัญ
เพ่ิมทนุของ NINE ใหแ้ก่ POV 

(3) ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเหตุกำรณ์ใด ๆ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบในแง่ลบ
อย่ำงมีนัยส ำคญัต่อธุรกิจ ทรพัยส์ิน หนีส้ิน โอกำสทำงธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน 
รำยได ้ชื่อเสียงหรือสถำนะของ NINE ก่อนวนัที่ท  ำธุรกรรมกำรออกและเสนอขำย
หุน้สำมญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ POV เสรจ็สมบรูณ ์

(4) VGI ไดร้บักำรอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ให ้POV เขำ้ซือ้หุน้สำมญั
เพ่ิมทนุใน NINE 

เง่ือนไขอ่ืนทีส่ ำคัญ (1) NINE จะด ำเนินกำรใหก้รรมกำรชุดเดิม ยกเวน้กรรมกำรอิสระของ NINE ลำออก 
และจะด ำเนินกำรแต่งตั้งบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อโดย POV เขำ้เป็นกรรมกำร
แทนกรรมกำรที่ลำออก ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ POV ณ วันที่กำรเข้ำท ำ
ธุรกรรมกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุใน NINE เสรจ็สมบรูณ ์ตำมที่คู่สญัญำตกลง
กนัในสญัญำจองซือ้หุน้ 

(2) VGI และ NINE ไดล้งนำมในสญัญำใหส้ิทธิฯ โดยมีขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขตำมที่ 
VGI และ NINE ตกลงกนั (รำยละเอียดปรำกฏในตำรำงที ่2-14) 

ทีป่รึกษำในกำรท ำสัญญำ บริษัท ส ำนกักฎหมำย แคปปิตอล จ ำกดั  
(ในฐำนะที่ปรกึษำทำงกฎหมำยของผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพ่ิมทนุ) 

        ที่มำ: สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท วีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) ลงวนัที่ 2 มีนำคม 2565 

      ทัง้นี ้ณ วนัท่ืยื่นค ำเสนอซือ้ เงื่อนไขบงัคบัก่อนทกุขอ้ขำ้งตน้ไดส้ ำเรจ็ลลุ่วงแลว้ 
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4.2 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้หรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 
ในกิจกำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร  

4.2.1 กำรถือหุ้นโดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ในกิจกำร 

ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ถือหุน้สำมัญในกิจกำรทั้งสิน้จ ำนวน 953,500,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
70.65 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของกิจกำร และคิดเป็นรอ้ยละ 70.65 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของกิจกำร  

นอกจำกนี ้ณ วนัที่ 20 พฤษภำคม 2565 (ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ล่ำสดุของกิจกำร) ผูม้ีอ  ำนำจกระท ำ
กำรผกูพนัของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 1 รำย คือ นำย มำรุต อรรถไกวลัวที ถือหุน้ในกิจกำรจ ำนวน 100,000 หุน้ หรือคิด
เป็นรอ้ยละนอ้ยกว่ำ 0.01 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของกจิกำร และคิดเป็นรอ้ยละนอ้ยกว่ำ 0.01 
ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร 

4.2.2 กำรถือหุ้นโดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ในผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร 

ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำรทำงตรง ไดแ้ก่ ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
กิจกำรทำงออ้ม ไดแ้ก่ VGI BTSC และ BTS โดยรำยละเอียดกำรถือหุน้ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ คือ POV ในผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ของ NINE คือ POV VGI BTSC และ BTS สรุปไดด้งันี ้

(1) POV 

ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้ ผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรผูกพันของ POV ถือหุน้ใน POV รวมกันทั้งสิน้ 2 หุน้ หรือคิด
เป็นรอ้ยละนอ้ยกว่ำ 0.01 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ POV และคิดเป็นรอ้ยละนอ้ยกว่ำ 
0.01 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ POV ไดแ้ก่ นำย มำรุต อรรถไกวลัวที และ นำย ชำน คิน ตดั ถือหุน้ใน 
POV ท่ำนละ 1 หุน้ 

(2) VGI 

ณ วนัที่ 9 มิถนุำยน 2565 (ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ล่ำสดุของ VGI) POV ไม่มีกำรถือหุน้ใน VGI 

อย่ำงไรก็ดี ผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรผกูพนัของ POV ถือหุน้ใน VGI รวมกนัทัง้สิน้จ ำนวน 396,643 หุน้ หรือคิด
เป็นรอ้ยละนอ้ยกว่ำ 0.01 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ VGI และคิดเป็นรอ้ยละนอ้ยกว่ำ 
0.01 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ VGI 

ตำรำงที ่2-8: รำยละเอียดกำรถือหุ้นของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันของ POV ใน VGI 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละเม่ือเทียบกับจ ำนวนหุ้นที่
ออกและช ำระแล้วและสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของ VGI 

1. นำย มำรุต อรรถไกวลัวที กรรมกำร 396,643 < 0.01 

รวม 396,643 < 0.01 

ที่มำ: POV 

(3) BTSC 

ณ วันที่ 15 กรกฎำคม 2564 (ซึ่งเป็นขอ้มูลรำยชื่อผูถื้อหุน้ล่ำสุดตำมที่ปรำกฏในเว็บไซตบ์ิซิเนสออนไลน ์เมื่อ
วนัที่ 15 มิถนุำยน 2565) POV ไม่มีกำรถือหุน้ใน BTSC 
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อย่ำงไรก็ดี ผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรผูกพันของ POV ถือหุน้ใน BTSC รวมกันทั้งสิน้จ ำนวน 2,264,038 หุน้ 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทั้งหมดของ BTSC และคิดเป็นรอ้ยละ 0.01 
ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ BTSC 

ตำรำงที ่2-9: รำยละเอียดกำรถือหุ้นของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันของ POV ใน BTSC 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละเม่ือเทียบกับจ ำนวนหุ้น
ที่ออกและช ำระแล้วและสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของ BTSC 

1. นำย กวิน กำญจนพำสน ์ กรรมกำร 2,163,038 0.01 

2. นำย มำรุต อรรถไกวลัวที กรรมกำร 101,000 < 0.01 

รวม 2,264,038 0.01 

ที่มำ: POV 

(4) BTS 

ณ วนัที่ 13 มิถนุำยน 2565 (ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ล่ำสดุของ BTS) POV ไม่มีกำรถือหุน้ใน BTS 

อย่ำงไรก็ดี ผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรผูกพันของ POV ถือหุน้ใน BTS รวมกันทั้งสิน้จ ำนวน 607,103,712 หุน้ 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.61 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ BTS และคิดเป็นรอ้ยละ 4.61 ของ
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของ BTS 

ตำรำงที ่2-10: รำยละเอียดกำรถือหุ้นของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันของ POV ใน BTS 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละเม่ือเทียบกับจ ำนวนหุ้น
ที่ออกและช ำระแล้วและสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของ BTS 

1. นำย กวิน กำญจนพำสน ์ กรรมกำร 604,475,395 4.59 

2. นำย มำรุต อรรถไกวลัวที กรรมกำร 2,628,317 0.02 

รวม 607,103,712 4.61 

ที่มำ: POV 

 
4.3 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำรในผู้ท ำค ำ

เสนอซือ้ (กรณีผู้ท ำค ำเสนอซือ้เป็นนิติบุคคล)  

นอกจำกกำรถือหุน้ท่ีแสดงในขอ้ 1.2.4 โครงสรำ้งกำรถือหุน้ตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ กิจกำรและผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ของกิจกำร ไม่มีกำรถือหุน้ใน POV 

อย่ำงไรก็ดี ณ วนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้ กรรมกำรของกิจกำร จ ำนวน 1 รำย คือ นำย ชำน คิน ตดั ถือหุน้ใน POV จ ำนวน 1 หุน้ 
หรือคิดเป็นรอ้ยละนอ้ยกว่ำ 0.01 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ POV และคิดเป็นรอ้ยละนอ้ยกว่ำ 0.01 
ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ POV 
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4.4 ควำมสัมพันธอ์ื่น ๆ   

(1) กรรมกำรรว่มกนั 

ณ วนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้ กรรมกำรของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ที่ด  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของกิจกำร มีดงันี ้ 

ตำรำงที ่2-11: รำยช่ือกรรมกำรร่วมกัน 

ที ่ ช่ือ – นำมสกุล ต ำแหน่งในผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ต ำแหน่งในกิจกำร 

1. นำย ชำน คิน ตคั กรรมกำร กรรมกำร 

(2) รำยกำรระหว่ำงกนั  

ในระหว่ำงปี 2563 – 2565 กิจกำรมีรำยกำรระหว่ำงกันกับผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และผู้ถือหุน้รำยใหญ่ทำงตรงของผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้ สรุปไดด้งันี ้

ตำรำงที ่2-12: สรุปกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำรกับผู้ท ำค ำเสนอซือ้  
และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทำงตรงของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

ชื่อ / ลกัษณะควำมสัมพันธ ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำ (ล้ำนบำท) เงื่อนไขและนโยบำยรำคำของ
กิจกำร / ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ปี 25631/ 

(1 เม.ย.62 –  
31 มี.ค.63) 

ปี 25641/ 

(1 เม.ย.63 –  
31 มี.ค.64) 

ปี 25651/ 

(1 เม.ย.64 –  
31 มี.ค.65) 

1. บริษัท วีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ทำงตรง 
ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

รำยไดค้่ำธรรมเนียม
กำรใชส้ิทธิภำยใต้
สญัญำใหส้ิทธิบริหำร
จดักำรพืน้ที่เชิง
พำณิชยบ์นสถำนี
รถไฟฟ้ำบีทีเอส 
จ ำนวน 3 สถำนี 2/ 

- - 3.03 VGI ใหส้ิทธิแก่ NINE ในกำรบริหำร
จดักำรพืน้ที่เชิงพำณิชยบ์นสถำนี และ
ค่ำตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้อตัรำ
ค่ำตอบแทนกำรใหส้ิทธิที่ VGI เรียกเก็บ
แก่ NINE นัน้ เป็นอตัรำเดียวกนักบัที่ VGI 
เรียกเก็บจำกลกูคำ้ทั่วไป 

2. บริษัท วีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

เป็นผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ทำงตรง 
ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

รำยไดค้่ำ
สำธำรณูปโภค 

- - 0.12 เป็นอตัรำเดียวกนักบัที่ VGI เรียกเก็บจำก
ลกูคำ้ทั่วไป 

3. บริษัท 888 มเีดีย จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของ VGI ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รำย
ใหญ่ทำงตรงของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

รำยไดค้่ำผลิตสื่อ
โฆษณำ 

- - 0.12 เป็นอตัรำเดียวกนักบัที่เรียกเก็บจำกลกูคำ้
ทั่วไป 

4. บริษัท บำงกอกสมำรท์กำรด์ ซิสเทม จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของ VGI ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รำย
ใหญ่ทำงตรงของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

รำยไดค้่ำธรรมเนียม
กำรใชเ้ครื่องหมำย
กำรคำ้ Rabbit  

15.00 - - เป็นอตัรำเดียวกนักบัที่เรียกเก็บจำกลกูคำ้
ทั่วไป 
 

5. บริษัท บำงกอกสมำรท์กำรด์ ซิสเทม จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของ VGI ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รำย
ใหญ่ทำงตรงของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

รำยไดค้่ำจ ำหน่ำย
บตัรโดยสำร 

<0.01 <0.01 <0.01 เป็นอตัรำเดียวกนักบัที่เรียกเก็บจำกลกูคำ้
ทั่วไป 

6. บริษัท แฟนสลิงค ์คอมมนิูเคชั่น จ ำกดั 
บริษัทย่อยทำงออ้มของ VGI ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รำย
ใหญ่ทำงตรงของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

รำยไดค้่ำอปุกรณ ์ - - <0.01 เป็นอตัรำเดียวกนักบัที่เรียกเก็บจำกลกูคำ้
ทั่วไป 

   ที่มำ:             POV 
   หมำยเหต:ุ 1/ ปีงบกำรเงินของ POV และ VGI คือ 1 เมษำยน – 31 มีนำคมของปีถดัไป 
                              2/ ปัจจบุนั สญัญำฉบบันีไ้ดส้ิน้สดุลงแลว้ แต่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดมี้กำรเขำ้ลงนำมสญัญำฉบบัใหม่เพื่อทดแทนสญัญำฉบบัเดิม 
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 นอกจำกนี ้ทั้งนี ้เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2565 VGI และ กิจกำร ไดล้งนำมสัญญำใหสิ้ทธิบริหำรจัดกำรพืน้ที่เชิง
พำณิชย ์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส จ ำนวนไม่เกิน 31 สถำนี (ซึ่งรวมถึงพืน้ที่บนสถำนีบีทีเอสที่กิจกำรไดร้บัสิทธิใน
กำรบริหำรจดักำรอยู่ในปัจจุบันจ ำนวน 3 สถำนี) เพื่อรบัสิทธิจำก VGI ในกำรบริหำรจดักำรพืน้ที่เชิงพำณิชยบ์น
สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส ส ำหรับประกอบธุรกิจบริหำรจัดกำรรำ้นคำ้ของกิจกำร ภำยใตแ้บรนด ์“เทอรเ์ทิล” และ
ส ำหรบับรหิำรจดักำรพืน้ท่ีเพื่อกำรใหเ้ช่ำพืน้ที่เชิงพำณิชยแ์ก่ผูเ้ช่ำรำยอื่นในกำรประกอบกิจกำรรำ้นขำยสินคำ้หรือ
บรกิำรประเภทต่ำง ๆ  โดยสญัญำดงักล่ำวมีระยะเวลำประมำณ 7.5 ปี (สิน้สดุวนัท่ี 4 ธันวำคม 2572) และคู่สญัญำ
อำจต่อสญัญำไดต้ำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ อนึ่ง VGI เป็นผูไ้ดร้บัสมัปทำนในกำรบริหำรจดักำรพืน้ที่บน
สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสดังกล่ำวจำกบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ำกัด  (มหำชน) (“BTSC”) ทั้งนี ้ สรุป
สำระส ำคญัของสญัญำดงักล่ำวปรำกฏในตำรำงที่ 2-14 ดำ้นล่ำงนี ้
 

5. ข้อมูลอื่นทีเ่กี่ยวข้องต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย ์

5.1 หลักทรัพยข์องผู้ท ำค ำเสนอซือ้  

5.1.1 หุน้  

ตำรำงที ่2-13: ข้อมูลของหุ้นของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 
ช่ือ ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบกับ

จ ำนวนหุ้น 

ท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว 

ท้ังหมดของกิจกำร 

ร้อยละเม่ือเทียบกับ 

สิทธิออกเสียง 

ท้ังหมดของกิจกำร 

I. ผูท้  ำค ำเสนอซือ้1/ หุน้สำมญั 953,500,000 70.65 70.65 

II.บคุคลกลุ่มเดียวกบัผูท้  ำค ำเสนอซือ้ - - - - 

III.บคุคลตำมมำตรำ 258 ของบคุคลตำม I. และ II. - - - - 

IV. ขอ้ตกลงอ่ืนที่จะท ำใหบ้คุคลตำม I. ถึง III. ไดหุ้น้เพ่ิมขึน้ - - - - 
 รวม 953,500.000 70.65 70.65 
หมำยเหต:ุ 1/  ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้ กิจกำรมีหลกัทรพัยป์ระเภทเดียว คือ หุน้สำมญั โดยกิจกำรมีหุน้สำมญัที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมด  
                     จ ำนวน 1,349,549,286 หุน้ 

5.1.2 หลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ 
 -ไม่มี – 

5.2 แหล่งเงนิทุนทีผู้่ท ำค ำเสนอซือ้ใช้ในกำรเข้ำซือ้กิจกำร  

จ ำนวนหุน้สำมญัที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะเสนอซือ้ในครัง้นีม้ีจ  ำนวนสงูสดุไม่เกิน 636,049,286 หุน้ ในรำคำเสนอซือ้หุน้ละ 
3.30 บำท คิดเป็นมลูค่ำในกำรท ำค ำเสนอซือ้ทัง้สิน้ 2,098,962,643.80  บำท (หำกผูถื้อหุน้ทุกรำยแสดงเจตนำขำยหุน้
สำมญัทัง้หมดตำมค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้โดยไม่รวมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ถืออยู่ ณ วนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้)  

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระค่ำตอบแทนเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรำยที่ตอบรบัค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้โดยแหล่งเงินทุนของ
ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ส ำหรับกำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้มำจำกเงินสนับสนุนในรูปแบบเงินกู้ยืมจำกบริษัท วีจีไอ จ ำกัด 
(มหำชน) (“VGI”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ซึ่งถือหุน้ในผูท้  ำค ำเสนอซือ้คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุน้ที่
ออกจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ โดย VGI จะใชเ้งินฝำกในบญัชีธนำคำรยูโอบี จ ำกดั (มหำชน) ทัง้นี ้เงิน
กูย้ืมที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดร้บัจำก VGI อยู่ภำยใตส้ญัญำเงินกูย้ืมระหว่ำงผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ VGI ซึ่งมีก ำหนดช ำระคืน
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ภำยใน 3 ปีนบัจำกวนัที่ของสญัญำกูย้ืมเงิน และไม่มีเงื่อนไข หรือภำระหนำ้ที่ที่ก  ำหนดในสญัญำเงินกูย้ืมที่มีผลผูกพัน
กับกิจกำร อีกทัง้ ไม่มีขอ้ตกลงที่ใหสิ้ทธิ VGI ในกำรยกเลิกกำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงิน อนึ่ง หำกมีควำมจ ำเป็นใน
อนำคต VGI อำจพิจำรณำเพิ่มทนุในผูท้  ำค ำเสนอซือ้เพื่อใหผู้ท้  ำค ำเสนอซือ้สำมำรถคืนเงินกูย้ืมได้ 

ณ วนัท่ี 10 มิถนุำยน 2565 ธนำคำรยโูอบ ีจ ำกดั (มหำชน) ไดอ้อกจดหมำยรบัรองว่ำ VGI มียอดเงินฝำกคงเหลือในบญัชี
กับธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 4,514,423,244.31 บำท ซึ่งครอบคลุมเงินทุนที่ต้องใช้ทั้งสิน้จ ำนวน 
2,098,962,643.80 บำท ส ำหรบัช ำระมลูค่ำของกำรเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจกำร และไม่มีภำระผกูพนัอื่นใดกบั
ธนำคำร (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ E) และ VGI ไดอ้อกจดหมำยสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ 
ส ำหรับช ำระมูลค่ำกำรเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกิจกำร (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ E) นอกจำกนี ้VGI ยังไดอ้อก
หนงัสือยืนยนัท่ีจะรกัษำยอดเงินสดขัน้ต ่ำในบญัชีเงินฝำกรวมกนัไม่ต  ่ำกว่ำ 2,100,000,000 บำท ตลอดระยะเวลำกำรท ำ
ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำร (รำยละเอยีดตำมเอกสำรแนบ E) 

ทัง้นี ้บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะผูจ้ดัเตรียมค ำเสนอซือ้ ไดพ้ิจำรณำแหล่งเงินทนุของผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้แลว้มีควำมเห็นว่ำ เงินทนุที่ทำงผูท้  ำค ำเสนอซือ้จดัเตรียมไวม้ีจ ำนวนเพยีงพอส ำหรบักำรจดัท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้

5.3 แผนกำรขำยหุ้นของกิจกำร  

ปัจจุบนัผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะขำยหุน้ หรือโอนหุน้ของกิจกำรที่ถืออยู่ก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้ และหุน้ของกิจกำรท่ี
จะรบัซือ้จำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นีใ้หแ้ก่บคุคลใด ๆ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำ
เสนอซือ้  

อย่ำงไรก็ดี ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งพิจำรณำขำยหุน้ของกิจกำรบำงส่วนภำยหลงัจำกกำรท ำค ำเสนอ
ซือ้ครัง้นี ้ในกรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ตอ้งปฎิบตัิเพื่อใหก้ิจกำรมีคุณสมบตัิเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้รำยย่อยตำมเกณฑ์
กำรด ำรงสถำนะเป็นบรษิัทจดทะเบียน หรือในกรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีหนำ้ที่ตอ้งปฎิบตัิตำมกฎหมำย และกฎระเบียบท่ี
มีผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ หรือในกรณีที่เป็นกำรบริหำรสภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือกำรร่วมกำรลงทุนกับพนัธมิตรทำง
ธุรกิจเพื่อเสรมิสรำ้งกำรเติบโตทำงธุรกิจของกิจกำรภำยหลงัจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้ทัง้นี ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีควำม
ประสงคท์ี่จะคงสถำนะควำมเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของกิจกำร โดยจะรกัษำสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
กิจกำรไวไ้ม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 51 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร เพื่อใหก้ิจกำรยงัคง
สถำนะเป็นบรษิัทย่อยของ POV 

ทัง้นี ้หำกมีกำรขำยหุน้ของกิจกำรในส่วนที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ถืออยู่ก่อนกำรค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะตอ้งปฎิบตัิตำม
หลักเกณฑ์กำรถูกห้ำมขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนภำยใตก้ ำหนดระยะเวลำกำรหำ้มขำยหุ้น (Silent Period) ที่ก ำหนดใน
ประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัหรือหุน้
บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศหลักเกณฑ ์

เงื่อนไข และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนฯ”) เนื่องจำก ผูท้  ำค ำเสนอซือ้
ไดม้ำซึ่งหุน้ของกิจกำรก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้จำกกำรจองซือ้และไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจ ำกัด (Private Placement) จ ำนวน 953,500,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70.65 ของหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมด
ของกิจกำร และคิดเป็นรอ้ยละ 70.65 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร ในรำคำหุน้ละ 3.30 บำท ซึ่งเป็นรำคำต ่ำ 
กว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำด (โดยรำคำตลำด หมำยถึง รำคำถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้ของกิจกำรท่ีมีกำรซือ้ขำยใน
ตลำดหลักทรัพยฯ์ ย้อนหลัง 7-15 วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ำกัด (Private Placement) ดังนั้น หุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวทั้งหมดของผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จึงถูกห้ำมขำยภำยใต้
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ก ำหนดระยะเวลำกำรหำ้มขำยหุน้ (Silent Period) เป็นระยะเวลำ 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้สำมญัเพิ่มทนุเริ่มท ำกำรซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) และเมื่อครบก ำหนด 6 เดือน ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะสำมำรถทยอยขำยหุน้ไดร้อ้ยละ 25 
จ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่ถกูสั่งหำ้มขำย และ เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี จะสำมำรถขำยหุน้ส่วนท่ีเหลือไดท้ัง้หมด 

5.4 ข้อมูลจ ำเป็นอื่น 

5.4.1 สรุปสำระส ำคัญของสัญญำให้สิทธิบริหำรจัดกำรพืน้ที่เชิงพำณิชย ์(License to Manage and Operate 
Merchandising Space Agreement) 

 ตำรำงที ่2-14: สรุปสำระส ำคัญของสัญญำให้สิทธิบริหำรจัดกำรพืน้ทีเ่ชิงพำณิชย ์(“สัญญำให้สิทธิฯ”) 

คู่สัญญำ บริษัท วีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) (“VGI”) (ในฐำนะผูใ้หส้ิทธิ) 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“NINE”) (ในฐำนะผูร้บัสิทธิ) 

กำรให้สิทธิ VGI ใหส้ิทธิแก่ NINE แต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) และ NINE ยอมรบัสิทธิดังกล่ำว ในกำร
บริหำรและประกอบกิจกำรบนพืน้ที่สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสที่ก ำหนดภำยใตส้ญัญำ ส ำหรบั (1) กำร
บริหำรจัดกำรรำ้นคำ้ของ NINE และ (2) กำรใหเ้ช่ำพืน้ที่เชิงพำณิชยแ์ก่ผูเ้ช่ำรำยอ่ืนเพื่อประกอบ
กิจกำรรำ้นขำยสินคำ้หรือบริกำรประเภทต่ำง ๆ ทั้งนี ้ภำยใตข้อบเขต ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของ
สญัญำ 

เง่ือนไขบังคับก่อนที่ส ำคัญ สัญญำจะมีผลบังคับใช ้ณ วันที่กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ  NINE ใหแ้ก่ POV 
ภำยใตก้ำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ของ 
NINE เสร็จสมบูรณ ์และ NINE ไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนดังกล่ำวจำก POV เรียบรอ้ย
แลว้ (“วันทีสั่ญญำมีผลบังคับใช้”) 

ระยะเวลำของสัญญำ นบัแต่วนัที่สญัญำมีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัที่ 4 ธันวำคม 2572 

สถำนีรถไฟฟ้ำบีทเีอสที่
ก ำหนดภำยใต้สัญญำให้สิทธิฯ 

จ ำนวน 31 สถำนี โดยที่ 

(1) VGI และ NINE ตกลงจะด ำเนินกำรยกเลิกกำรใหส้ิทธิบริหำรจัดกำรพืน้ที่บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีที
เอสจ ำนวน 3 สถำนี ที่ NINE ไดร้บัสิทธิจำก VGI ในปัจจุบนั โดยคู่สญัญำตกลงจะน ำสิทธิใน
พืน้ที่ดงักล่ำวมำรวมในสญัญำใหส้ิทธิฯ 

(2) VGI ตกลงจะด ำเนินกำรโอนสิทธิและหนำ้ที่ของตนภำยใตส้ญัญำใหส้ิทธิและสญัญำบริกำรกับ
ผูเ้ช่ำพืน้ที่เชิงพำณิชยปั์จจุบนัทัง้หมด รวมถึงสัญญำใหส้ิทธิและสญัญำบริกำร ระหว่ำง VGI 
และ บริษัท กรุ๊ปเวิรค์ จ ำกัด (“GW”) ในกำรบริหำรจัดกำรพืน้ที่บำงส่วนบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีที
เอส จ ำนวน 5 สถำนี ที่ GW ไดร้บัสิทธิทั้งหมดจำก VGI ณ วันที่สัญญำมีผลใชบ้ังคบั รวมถึง
โอนเงินประกนั และค่ำเช่ำล่วงหนำ้ที่ VGI ไดร้บัดว้ย 

ค่ำตอบแทนและกำรช ำระ
ค่ำตอบแทน 

ค่ำธรรมเนียมกำรใหส้ิทธิซึ่งก ำหนดช ำระเป็นรำยไตรมำส โดยค ำนวณตำมสตูร ดงันี ้

“0.7516 x จ ำนวนผูโ้ดยสำรที่ใชบ้ริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส ณ สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสที่ก ำหนดภำยใต้
สญัญำในแต่ละไตรมำส ซึ่งนบัทัง้จ ำนวนผูโ้ดยสำรขำเขำ้และผูโ้ดยสำรขำออก” 

สิทธิในกำรปฎิเสธก่อน  
(Right of First Refusal) 

ในกรณีที่ VGI ไดร้บัสิทธิจำก BTSC ในกำร 

(1) ขยำยระยะเวลำสญัญำสมัปทำนหลกั 

(2) บริหำรจดักำรดำ้นกำรตลำดส ำหรบัสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสส่วนต่อขยำยบนสำยสขุุมวิทและสำย
สีลมเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสที่ก ำหนดภำยใตส้ญัญำใหส้ิทธิฯ และ/หรือ 

(3) ในกำรบริหำรจัดกำรดำ้นกำรตลำดส ำหรบัสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสสำยใหม่ (นอกเหนือจำกสำย
สขุมุวิทและสำยสีลม) 

VGI ตกลงใหส้ิทธิแก่ NINE เป็นรำยแรก ก่อนบคุคลภำยนอกรำยอื่น ในกำรยื่นขอ้เสนอต่อ VGI เพ่ือ
ขยำยระยะเวลำ และ/หรือ เขำ้ท ำสญัญำใหส้ิทธิที่เกี่ยวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) โดย VGI จะตกลงขยำย
ระยะเวลำ และ/หรือ เขำ้ท ำสญัญำใชส้ิทธิที่เกี่ยวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) ก็ต่อเม่ือขอ้เสนอทำงกำรคำ้ที่ 
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NINE เสนอต่อ VGI นัน้ไดร้บัควำมเห็นชอบบนพืน้ฐำนที่ขอ้เสนอดำ้นรำคำจะตอ้งเทียบเคียงไดแ้ละ
ไม่นอ้ยไปกว่ำรำคำตลำดในขณะนัน้ รวมถึงมีควำมสมเหตสุมผลดำ้นควำมคุม้ทนุส ำหรบั VGI ดว้ย   

เหตุในกำรสิน้สุดของสัญญำ กำรสิน้สดุสญัญำโดยอตัโนมตัิ 

ใหส้ญัญำนีมี้ผลสิน้สดุโดยอตัโนมตัิหำกเกิดเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้

ก) เม่ือคู่สญัญำตกลงเลิกสญัญำกนัเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

ข) เม่ือระยะเวลำของสญัญำสิน้สดุลง โดยไม่มีกำรต่ออำยสุญัญำ 

ค) เม่ือสญัญำสมัปทำนหลกัระหว่ำง VGI และ BTSC สิน้สดุลง 

ง) เม่ือวิศวะกรอิสระไดอ้อกหนังสือรบัรองว่ำมีควำมเสียหำยเกิดขึน้ต่อสถำนีถรถไฟฟ้ำบีทีอสที่
ก ำหนดภำยใตส้ญัญำนีท้ี่ไม่สำมำรถซ่อมแซมไดภ้ำยในระยะเวลำอนัสมควร 

ขอ้ก ำหนดในกำรสิน้สดุสญัญำ 

ในกรณีที่ 

ก) คู่สญัญำมีกำรฝ่ำฝืน หรือปฎิบตัิผิดไปจำกขอ้ก ำหนดในสญัญำและไม่สำมำรถเยียวยำกำรฝ่ำ
ฝืนหรือผิดขอ้ก ำหนดนัน้ไดภ้ำยใน 30 วนั นบัแต่ไดร้บักำรเรียกรอ้งใหเ้ยียวยำกำรฝ่ำฝืนดงักลำ่ว
จำกคู่สญัญำอีกฝ่ำย หรือกำรฝ่ำฝืนนัน้ไม่สำมำรถเยียวยำได ้หรือ 

ข) คู่สญัญำตกเป็นบคุคลลม้ละลำย หรือถกูพิทกัษ์ทรพัย ์หรือ ถกูฟ้องรอ้งใหเ้ลิกกิจกำร หรือ ฟ้ืนฟู
กิจกำร และกำรฟ้องรอ้งดงักล่ำวไม่ถกูเพิกถอนไปภำยใน 90 วนั 

คู่สัญญำอีกฝ่ำยมีสิทธิเลิกสัญญำโดยส่งค ำบอกกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อแสดงเจตนำ
ดงักล่ำวใหแ้ก่คู่สญัญำฝ่ำยที่ผิดสญัญำ และใหก้ำรเลิกสญัญำมีผลทนัที 

                ที่มำ: สำรสนเทศรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท วีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) ลงวนัที่ 2 มีนำคม 2565 และ POV 

  ทัง้นี ้ณ วนัท่ืยื่นค ำเสนอซือ้ เงื่อนไขบงัคบัก่อนทกุขอ้ขำ้งตน้ไดส้ ำเรจ็ลลุ่วงแลว้ 
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ส่วนที ่3 

รำยละเอียดของกิจกำร 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร1 

ตำรำงที ่3-1: ข้อมูลโดยสังเขปของกิจกำร 

ช่ือ : บริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

ทีอ่ยู่  : 333 อำคำรเลำ้เป้งงว้น 1 ชัน้ 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กทม. 10900 

โทรศัพท ์ : 0-2091-5900 

โทรสำร : 0-2091-5928 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107551000312 

1.1. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป  

บริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “กิจกำร”) เดิมเป็นบริษัทย่อยในสำย
ธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท ์และต่ำงประเทศของ บริษัท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“NMG”) (บริษัทฯ สิน้สภำพ
กำรเป็นบรษิัทย่อยของ NMG ในปี 2561) ถกูจดทะเบียนจดัตัง้เป็นบรษิัทจ ำกดัในชื่อ บรษิัท เนชั่น ชีพจรวนันี ้จ ำกดั เมื่อ
วันที่ 22 ตุลำคม 2539 ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มตน้ 1 ลำ้นบำท ต่อมำในวนัที่ 21 ตุลำคม 2545 ไดม้ีกำรเปล่ียนชื่อเป็น
บริษัท เนชั่นบุ๊คส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด เพื่อด ำเนินธุรกิจส ำนกัพิมพ ์“เนชั่นบุ๊คส”์ ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยหนังสือ
พ็อคเก็ตบุ๊คส ์ซึ่งไดร้บัลิขสิทธ์ิจำกนักเขียนและส ำนักพิมพช์ั้นน ำ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จำกนั้นในปี 2549 
NMG ไดป้รบัโครงสรำ้งสำยธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนทแ์ละต่ำงประเทศและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำก 1 ลำ้นบำท 
เป็น 70 ลำ้นบำท ในวนัที่ 25 กรกฎำคม 2549 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2551 บริษัทฯ ไดแ้ปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและเปล่ียนชื่อเป็นบริษัท เนชั่น อินเตอร์
เนชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) รวมทัง้เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 70 ลำ้นบำท เป็น 85 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำร
เสนอขำยหุน้ต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) และไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็มเอไอ (MAI) 
เมื่อวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2553 โดย ณ วนัท่ี 22 มิถนุำยน 2565 มีมลูค่ำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำด 9,176.94 ลำ้นบำท  

ปัจจุบัน ธุรกิจหลักของบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่ำ 
“กลุ่มบริษัทฯ”) สำมำรถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงันี ้

(1) ธุรกิจส ำนกัพิมพ ์ 

ธุรกิจส ำนกัพิมพ ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบรษิัทฯ ประกอบดว้ยสิ่งพิมพป์ระเภทพ็อกเก็ตบุ๊กและส่ิงพิมพส์ ำหรบั
เยำวชน ทัง้ในแบบรูปเล่มและอีบุ๊ก ผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยหลำกหลำยทัง้ออฟไลนแ์ละออนไลน์ 

- ส่ิงพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก ด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ ภำยใต้ชื่อส ำนักพิมพ ์“เนชั่นบุ๊คส์” ที่ได้รับควำม
ไวว้ำงใจจำกนกัอ่ำนมำอย่ำงยำวนำน จำกกำรท่ีบรษิัทฯ พฒันำควำมหลำกหลำยในเนือ้หำของพ็อกเก็ตบุ๊ก 
ภำยใตแ้นวคิดกำรสรำ้งควำมรูแ้ละมอบควำมบนัเทิงผ่ำนตวัอกัษรตลอดเวลำ โดยมีลกูคำ้กลุ่มเป้ำหมำยคอื 
ผูท้ี่มีอำยุตัง้แต่ 25 ปี ถึง 44 ปี ซึ่งเป็นกุล่มที่ใหค้วำมส ำคญักับกำรพฒันำตนเองในแง่มมุต่ำง ๆ เช่น กำร

 
1 ขอ้มลูจำกแบบ 56-1 One Report รำยงำนประจ ำปี ส ำหรบัปี 2564 ของกิจกำร และหนงัสือแจง้กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุน และสำรสนเทศของกิจกำร ลงวนัท่ี 10 มิ.ย.65 



ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                          แบบ 247-4 

หนำ้ 22   

บริหำรธุรกิจและกำรตลำด กำรเงินและกำรลงทุน กำรพัฒนำทักษะในกำรท ำงำน กำรใส่ใจสุขภำพ กำร
พฒันำควำมคิด ทัง้นี ้เพื่อสรำ้งควำมแตกต่ำงและเอกลกัษณใ์หก้บัสินคำ้ รวมทัง้ภำพลกัษณข์องแบรนดใ์ห้
ลกูคำ้สำมำรถจดจ ำไดง้่ำย บริษัทฯ จึงไดแ้บ่งแบรนดย์่อย ดงันี ้(ก) Nation Books ส ำหรบัพ็อกเก็ตบุ๊กแนว
บริหำรจัดกำร ภำษำและกำรเรียนรู ้อัตชีวภำพ สุขภำพ ท่ีไดร้ับลิขสิทธ์ิจำกนักเขียนและส ำนักพิมพท่ี์มี
ชื่อเสียงทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ (ข) NB Horror ส ำหรบัหนงัสือพ็อกเก็ตบุ๊กเก่ียวกับนิยำยแปล แนว
สยองขวัญ สืบสวนสอบสวน ฆำตกรรม (ค) NB Lite ส ำหรบัหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเก่ียวกับนิยำยแปล แนว
อบอุ่นหวัใจและโรแมนติก 

- ส่ิงพิมพส์ ำหรบัเยำวชน ด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ และ บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกัด (“NGE”) 
เนน้กำรต์ูนญ่ีปุ่ นและนิยำยเพื่อควำมบนัเทิง โดยมีลกูคำ้กลุ่มเป้ำหมำยเป็นวยัรุ่นและกลุ่มคนท ำงำน ผูท้ี่มี
อำยุตัง้แต่ 18 ปี ถึง 34 ปี ปัจจุบนั บริษัทฯ และ NGE ถือเป็นหนึ่งในส ำนกัพิมพร์ำยใหญ่ในประเทศไทยที่
เป็นผู้ได้รับลิขสิทธ์ิในกำรพิมพ์และจ ำหน่ำยกำรต์ูนญ่ีปุ่ นจำกส ำนักพิมพ์ญ่ีปุ่ นชั้นน ำ เช่น Shueisha, 
Shogakukan, Kodansha, Kadokawa Shoten, Futabasha, Akita Shoten และ Coamix เป็นตน้ กระแส
ควำมนิยมเริ่มจำกกำรต์นูรำยสปัดำหแ์ละพฒันำออกเป็นกำรรวมเล่มและต่อเนื่องเป็นกำรต์ูนชดุ ซึ่งกำรต์นู
และนิยำยชื่อดงัไดร้บัควำมนิยมเรื่อยมำในหมู่นกัอ่ำน ไดแ้ก่ ทเวนตีเ้ซนจูรี่บอย โปเกมอนสเปเชี่ยล นินจำ
คำถำโอโ้ฮเฮะ บำรำกะ มอนเกำะมีฮำคนมีเฮ โดรำเอมอน นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัไดค้ดัเลือกกำรต์นูเพื่อจดั
ชดุรวมเล่ม (Box Set) ใหน้กัอ่ำนท่ีติดตำมและชื่นชอบคำแรคเตอรข์องกำรต์นูนัน้ ๆ เก็บสะสม ทัง้นี ้แบรนด์
ย่อยส ำหรบัส่ิงพิมพส์ ำหรบัเยำวชน มีดังนี ้(ก) NED Comics ส ำหรบัหนังสือกำรต์ูนยอดนิยมและนิยำยที่
ไดร้บัลิขสิทธ์ิแปลจำกประเทศญ่ีปุ่ น (ข) NED Pastel ส ำหรบัหนงัสือกำรต์ูนแนวอบอุ่นหวัใจและโรแมนติก 
นอกจำกนี ้กลุ่มบรษิัทฯ ยงัอำศยัควำมเชี่ยวชำญที่มีมำอย่ำงยำวนำนมำต่อยอดกำรสรำ้งรำยไดด้ว้ยบรกิำร
รับแปลคอนเทนต์กำร์ตูนออนไลน์ (Web Comics หรือ Webtoon) ซึ่ง เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดใน
สถำนกำรณโ์ควิด-19 

(2) ธุรกิจคำ้ปลีกและใหบ้รกิำรเช่ำพืน้ท่ี 

เนื่องจำกกำรเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพม์ีแนวโนม้ลดลง บริษัทฯ จึงมองหำธุรกิจใหม่ที่เหมำะสมและเติบโตไดแ้ม้
ในสภำวะตลำดที่ผนัผวน จึงไดเ้ขำ้ลงทนุในธุรกิจคำ้ปลีกบนพืน้ท่ีที่มีโอกำสเติบโตได ้อย่ำงเช่นระบบคมนำคมใน
กรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกมีโครงข่ำยและเสน้ทำงกำรเดินรถที่ครอบคลุมและเขำ้ถึงพืน้ที่ส  ำคัญ อีกทั้งเป็น
วิธีกำรเดินทำงที่สะดวกสะบำย น ำไปถึงจดุหมำยไดอ้ย่ำงรวดเรว็ ท ำใหม้ีผูโ้ดยสำรจ ำนวนมำก 

รำ้นคำ้ปลีกของบริษัทฯ ภำยใตแ้บรนด ์“เทอรเ์ทิล” จึงไดเ้ปิดใหบ้ริกำรบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส เพื่อตอบโจทย์
กำรใชช้ีวิตของผูใ้ชบ้ริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสทุกเพศ ทุกวัย โดยรูปแบบของรำ้นจะเนน้กำรน ำเสนอควำมสะดวก
สะบำยและควำมรวดเร็วในกำรเลือกซือ้ โดยมีประเภทสินคำ้ครอบคลมุตัง้แต่อำหำร เครื่องดื่ม สินคำ้ท ำควำม
สะอำดร่ำงกำยและบ ำรุงผิวกำย สินคำ้เวชส ำอำงและของใชใ้นบำ้น ฯลฯ ท่ีบริษัทฯ ไดจ้ดัหำผ่ำนผูค้ำ้ปลีก ผูค้ำ้
ส่ง และผูผ้ลิตสินคำ้ที่มีชื่อเสียงและมำตรำฐำนระดับประเทศ อีกทัง้ยงัมีสินคำ้ฝำกขำยที่มีศกัยภำพและเป็นที่
ตอ้งกำรของตลำด เช่น เบเกอรี่แบรนดอ์ำฟเตอรย์ ูแกดเจ็ตแบรนดเ์ซี่ยวมี่ เป็นตน้ 

ทั้งนี ้เพื่อเติมเต็มควำมตอ้งกำรที่หลำกหลำยในสินคำ้แต่ละประเภท โดยมีกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยคือ ผูโ้ดยสำร
อำย1ุ8 ปีขึน้ไป ที่พกัอำศยัหรือท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล มีระดบัรำยไดต้ัง้แต่ปำนกลำงขึน้ไป 
มีพฤติกรรมกำรใช้ส่ือโซเชียลมีเดียในแต่ละวันเพื่อรับข่ำวสำร และคุ้นเคยกับกำรช ำระเงินแบบไรเ้งินสด 
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นอกจำกนี ้ขอบเขตธุรกิจคำ้ปลีกยังครอบคลุมถึงพืน้ที่ใหเ้ช่ำเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส ซึ่งบริษัทฯ 
คัดเลือกผู้เช่ำพืน้ที่ที่มีศักยภำพและมำตรฐำนในกำรส่งมอบสินคำ้และบริกำรที่ตอบโจทยก์ำรใช้ชีวิตของ
ผูโ้ดยสำรบีทีเอสและชมุชนใกลเ้คียง ตวัอย่ำงเช่น สินคำ้แฟชั่น บรกิำรจดัส่งพสัด ุบรกิำรควำมงำมต่ำง ๆ  เป็นตน้ 
โดยมีเป้ำหมำยใหม่ในกำรสรำ้งแหล่งไลฟ์สไตลบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำ 

ในกำรนี ้กำรประกอบธุรกิจคำ้ปลีกบนสถำนีรถไฟฟ้ำของบรษิัทฯ ในระยะแรกประกอบดว้ย 3 สถำนี ไดแ้ก่ สถำนี
เซนตห์ลยุส ์สถำนีเพลินจิต และสถำนีอนสุำวรียช์ยัสมรภมูิ โดยเริ่มตอ้นท่ีสถำนีเซนตห์ลยุสเ์ป็นสถำนีแรกซึ่งรำ้น
เทอรเ์ทิลเปิดใหบ้ริกำรเมื่อวนัท่ี 28 ธันวำคม 2564 ที่ผ่ำนมำ ส ำหรบัรำ้นเทอรเ์ทิลสำขำที่สองและสำมบนสถำนี
เพลินจิตและสถำนีอนสุำวรียช์ยัสมรภมูิไดเ้ปิดใหบ้รกิำรเมื่อวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

แผนภำพที ่3-1: โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุ่มบรษิัทฯ มีรำยละเอยีดดงันี ้

 
ที่มำ:      แบบ 56-1 One Report รำยงำนประจ ำปี 2564 ของกิจกำร 
หมำยเหต:ุ 1/ หยดุด ำเนินพำณิชยกิจ ตัง้แต่เดือนธันวำคม 2562 

ตำรำงที ่3-2: ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นทีอ่อกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 

บริษัท ประเภท ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น2/ 

(ร้อยละ) 

ทุนทีอ่อก 
และช ำระแล้ว  

(บาท) 

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ำกดั บริษัทย่อย ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์(กำรต์นูและนวนิยำย) 99.99 200,000,000 

บริษัท วนัเวลิด ์มีเดีย จ ำกดั1/ บริษัทย่อย ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์(หนงัสือพิมพแ์จกฟรี) 99.99 60,000,000 

บริษัท ทรำนส.์แอด โซลชูั่น จ ำกดั3/ อ่ืน ๆ ธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นกำรออกแบบ และติดตัง้
ระบบกำรแสดงสื่อผสม 

18.35 49,046,400 

บริษัท อำรเ์อสแพลนบี จ ำกดั4/ อ่ืน ๆ ธุรกิจท ำกำรตลำดและจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ 10.00 50,000,000 
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  ที่มำ:   แบบ 56-1 One Report รำยงำนประจ ำปี 2564 ของกิจกำร 
  หมำยเหต:ุ1/  หยดุด ำเนินพำณิชยกิจ ตัง้แต่เดือนธันวำคม 2562 

 2/  ไม่มีบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ถือหุน้ในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มรวมกนัเกินกว่ำรอ้ยละ 10 ของหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด 
 3/   ตรำสำรหนีท้ี่วดัมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 
 4/   ตรำสำรทนุที่ก ำหนดใหว้ดัมูลค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

1.2. สรุปฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของกจิกำร  

ตำรำงที ่3-3: สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 
รำยกำร 

 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันที ่หรือ ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที ่ ณ วันที ่หรือ  
ส ำหรับงวด 3 เดือน 

สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวำคม 2562 

(งบตรวจสอบ)1/ 

31 ธันวำคม 2563 

(งบตรวจสอบ)1/ 

31 ธันวำคม 2564 

(งบตรวจสอบ)1/ 

31 มีนำคม 2565 

(งบสอบทำน)1/ 
งบเฉพำะ
กิจกำร 

งบรวม งบเฉพำะ
กิจกำร 

งบรวม งบเฉพำะ
กิจกำร 

งบรวม งบเฉพำะ
กิจกำร 

งบรวม 

สินทรพัยร์วม  298.32   318.64   323.31   379.88   469.05   501.77   459.15   499.65  
หนีส้ินรวม  25.88   44.60   46.60   70.23   149.11   165.15   175.01   196.44  
ส่วนของผูถ้ือหุน้  272.44   274.04   276.71   309.65   319.94   336.62   284.14   303.21  
ส่วนของผูถ้ือหุน้บรษิัทใหญ่  272.44   274.11   276.71   269.87   319.94   336.62   284.14   303.21  
ทนุจดทะเบียน  390.55   390.55   390.55   390.55   390.55   390.55   390.55   390.55  
ทนุช ำระแลว้  365.55   365.55   365.55   365.55   365.55   365.55   365.55   365.55  
         

รำยไดร้วม2/  50.88   107.26   63.40   79.01   155.95   132.94   15.60   28.99  
ค่ำใชจ้่ำยรวม3/  182.41   101.07   85.14   109.44   141.64   135.02   51.62   62.63  
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนค่ำใชจ้่ำย
ภำษีเงินได ้ 

 (131.52)  6.19   (21.74)  (30.43)  14.31   (2.08)  (36.03)  (33.63) 

ผลประโยชนภ์ำษีเงินได ้  0.46   0.52   3.80   3.47   5.51   5.51   -     -    
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปีจำกกำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

 (131.06)  6.71   (17.94)  (26.96)  19.81   3.43   (36.03)  (33.63) 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปีจำกกำร
ด ำเนินงำนที่ยกเลิก 

 -     (105.65)  -     0.46   -     39.69   -     -    

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ  (131.06)  (98.94)  (17.94)  (26.49)  19.81   43.12   (36.03)  (33.63) 
         

ก ำไรสทุธิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน4/ (บำท)   (0.36)  (0.27)  (0.05)  (0.07)  0.05   0.12   (0.10)  (0.09) 
เงินปันผลต่อหุน้ (บำท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
มลูค่ำตำมบญัชตี่อหุน้ 4/ (บำท)  0.75   0.75   0.76   0.74   0.88   0.92   0.78   0.83  

ที่มำ:  แบบ 56-1 One Report รำยงำนประจ ำปี 2564 และงบกำรเงินของกิจกำร 
หมำยเหต:ุ  1/ ผูถ้ือหลกัทรพัยส์ำมำรถดรูำยละเอียดงบกำรเงินยอ้นหลงัของกิจกำรไดท้ี่เว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. www.sec.or.th 

หรือ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th อนึ่ง งบกำรเงินส ำหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 2563 และ 2564 
ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุำต บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และงบกำรเงินงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 
2565 ผ่ำนกำรสอบทำนจำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

                  2/ รำยไดร้วม ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร รำยไดเ้งินปันผล รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย โอน
กลบัค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ โอนกลบัรำยกำรเจำ้หนี ้โอนกลบัหนีส้งสยัจะสญู รำยไดท้ำงกำรเงิน และรำยไดอ่ื้น 

http://www.sec.or.th/
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                  3/ ค่ำใชจ้่ำยรวม ไดแ้ก่ ตน้ทนุขำยและบริกำร ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำเงิน
ลงทนุ ตดัจ ำหน่ำยหนีส้ญู และตน้ทนุทำงกำรเงิน 

   4/ ค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้ที่เรียกช ำระแลว้ทัง้หมด ณ ปลำยงวด ซึ่งเท่ำกบั 365,549,286 หุน้ 

1.3. โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของกิจกำร   

1.3.1  โครงสรำ้งผูถื้อหุน้ก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้   

รำยชื่อผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 รำยแรก ตำมรำยชื่อในทะบียนผูถื้อหุน้ล่ำสดุ ณ วนัท่ี 20 พฤษภำคม 2565 (ทีม่ำ: ตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) และปรบัปรุงดว้ยกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจกำรใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ำกัด ไดแ้ก่ POV จ ำนวน 953,500,000 หุ้น บริษัท เวิรค์ เอ็กซ ์จ ำกัด จ ำนวน 15,350,000 หุ้น และ Sliver 
Reward Holdings Limited จ ำนวน 15,150,000 หุน้ ในวนัท่ี 22 มิถนุำยน 2565  

ตำรำงที ่3-4: โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของกิจกำรก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้ 
ช่ือ – นำมสกุล จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทยีบกับ

จ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำย
ได้แล้วทัง้หมดของ

กิจกำร 

ร้อยละเม่ือเทยีบกับ 
สิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของกิจกำร 

1. บริษัท พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั1/ 953,500,000 70.65 70.65 
2. PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 167,428,000 12.41 12.41 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 62,770,227 4.65 4.65 
4. นำย วนัชยั พนัธุว์ิเชียร 48,950,000 3.63 3.63 

5. บริษัท เจมำรท์ จ ำกดั (มหำชน) 35,000,000 2.59 2.59 
6. นำย คีรี กำญจนพำสน ์ 15,748,500 1.17 1.17 
7. บริษัท เวิรค์ เอ็กซ ์จ ำกดั 15,350,000 1.14 1.14 
8. Sliver Reward Holdings Limited 15,150,000 1.12 1.12 
9. MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 11,636,672 0.86 0.86 
10. นำย สมบตัิ พำนิชชีวะ  6,000,000 0.44 0.44 
11. อ่ืน ๆ  18,015,887 1.33 1.33 
รวม 1,349,549,286 100.00 100.00 

 ที่มำ:      ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย http://www.set.or.th/ 
                หมำยเหต:ุ 1/ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้  

1.3.2    โครงสรำ้งผูถื้อหุน้ท่ีคำดว่ำจะเป็นภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้  

กรณีที่ 1: รำยชื่อผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 อนัดบัแรก กรณีที่ผูถื้อหุน้ของกิจกำรทกุรำยที่ถือหุน้อยู่ ณ วนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้
แสดงเจตนำขำยหลกัทรพัยท์ัง้หมด 

ตำรำงที ่3-5: โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของกิจกำรภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้ 
ช่ือ – นำมสกุล จ ำนวนหุ้น  ร้อยละเม่ือเทยีบ

กับจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทัง้หมดของกิจกำร 

ร้อยละเม่ือเทยีบกับ 
สิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของกิจกำร 

1. บริษัท พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั 1,349,549,286 100.00 100.00 
รวม 1,349,549,286 100.00 100.00 

http://www.set.or.th/
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กรณีที่ 2: รำยชื่อผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 อนัดบัแรก กรณีที่ผูถื้อหุน้ของกิจกำรทกุรำยที่ถือหุน้อยู่ ณ วนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้
แสดงเจตนำขำยหลกัทรพัยท์ัง้หมด และผูถื้อหุน้เดิมที่ซือ้หุน้เพิ่มทนุจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุน
ของกิจกำรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offerings) จ ำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้แสดงเจตนำขำยหลักทรพัย์
ทัง้หมด 

ตำรำงที ่3-6: โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของกิจกำรภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้ 
ช่ือ – นำมสกุล จ ำนวนหุ้น  ร้อยละเม่ือเทยีบ

กับจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทัง้หมดของกิจกำร 

ร้อยละเม่ือเทยีบกับ 
สิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของกิจกำร 

1. บริษัท พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั 1,589,549,286 100.00 100.00 
รวม 1,589,549,286 100.00 100.00 

1.4. รำยชื่อคณะกรรมกำร        

1.4.1    ก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้ 
 รำยชื่อคณะกรรมกำรตำมทะเบยีนกรรมกำรล่ำสดุของกิจกำร ณ วนัท่ี 22 มถินุำยน 2565 

ตำรำงที ่3-7: รำยช่ือคณะกรรมกำรของกิจกำรก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้ 
 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. นำย ชำน คิน ตคั1/ กรรมกำร 
2. นำง จิตเกษม หมู่มิ่ง2/ กรรมกำร 
3. นำย ศภุรำนนัท ์ตนัวิรชั กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำย พนัธว์ริศ มำตยเ์มือง กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร  
5. นำย สตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี ่ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร 
ที่มำ:  ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย http://www.set.or.th/ 
หมำยเหต:ุ    กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนักิจกำร ไดแ้ก่ นำย ชำน คิน ตคั และ นำง จติเกษม หมู่ม่ิง ลงลำยมือชื่อรว่มกนั

และประทบัตรำส ำคญัของกิจกำร 
1/  กรรมกำรตวัแทนของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ โดยเขำ้มำเป็นกรรมกำรแทนนำยรำเชน ลีรพนัธุ ์เม่ือวนัที่ 22 มิถนุำยน 2565 

ซึ่งเป็นไปตำมเง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่ส  ำคญัในสญัญำจองซือ้หุน้ (ขอ้มลูปรำกฏในตำรำงที่ 2-7) 
2/  กรรมกำรตวัแทนของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ โดยเขำ้มำเป็นกรรมกำรแทนนำยวรพจน ์จรรยโ์กมล เม่ือวนัที่ 22 มิถนุำยน 

2565 ซึ่งเป็นไปตำมเง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่ส  ำคญัในสญัญำจองซือ้หุน้ (ขอ้มลูปรำกฏในตำรำงที่ 2-7) 

1.4.2 หลงักำรท ำค ำเสนอซือ้  

ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนหลังจำกสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ยังไม่มีแผนที่จะ
เปล่ียนแปลงจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของกิจกำรหรือเสนอชื่อกรรมกำรเพิ่มเติม  

อย่ำงไรก็ดี ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจพิจำรณำเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรของกิจกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมคล่องตวั
ในกำรบรหิำรงำน นอกจำกนี ้ในกรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดม้ำซึ่งหุน้สำมญัของกิจกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัจำก
กำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจพิจำรณำเปล่ียนแปลงจ ำนวนกรรมกำรของกิจกำรที่เป็นตวัแทน
ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสดัส่วนกำรถือหุน้ที่เพิ่มขึน้ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ อีกทัง้ กรรมกำรอำจมีกำร
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เช่น กรณีที่มีกำรลำออกหรือครบก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง อย่ำงไรก็
ตำม โครงสรำ้งของคณะกรรมกำรดงักล่ำวจะยงัคงมีสดัส่วนคณะกรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรตรวจสอบให้
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สอดคลอ้งกับกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งรวมถึงกฎเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
เท่ำที่มีผลบงัคบัใชก้บักิจกำรในขณะนัน้ๆ ต่อไป นอกจำกนี ้กำรเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรของกิจกำร และกำรแต่งตัง้
กรรมกำรเขำ้ใหม่ จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
กิจกำร (แลว้แต่กรณี) และด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.5. รำคำสูงสุดและต ่ำสุดของหุน้ของกิจกำรแต่ละไตรมำสในชว่งระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

   ตำรำงที่ 3-8: รำคำสูงสุดและต ่ำสุดของหุ้นของกิจกำรในช่วงระยะ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

ปี ไตรมำส ช่วงรำคำสูงสุด และต ่ำสุด (บำทต่อหุ้น) 

รำคำต ่ำสุด รำคำสูงสุด 

2562 ม.ค. - มี.ค. 1.76 2.52 
เม.ย. - มิ.ย. 1.93 2.20 
ก.ค. - ก.ย. 1.98 2.92 
ต.ค. - ธ.ค. 1.87 2.60 

2563 ม.ค. - มี.ค. 1.43 2.60 
เม.ย. - มิ.ย. 1.59 2.14 
ก.ค. - ก.ย. 1.66 1.93 
ต.ค. - ธ.ค. 1.20 2.40 

2564 ม.ค. - มี.ค. 2.20 3.46 
เม.ย. - มิ.ย. 2.64 5.10 
ก.ค. - ก.ย. 2.90 4.56 
ต.ค. - ธ.ค. 3.68 4.32 

2565 ม.ค. - มี.ค. 2.78 6.50 
1 เม.ย. - 22 มิ.ย.* 3.18 8.10 

   ที่มำ :    ขอ้มลูจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETSMART) 
                       หมำยเหต:ุ *ขอ้มลูสิน้สดุเดือนก่อนหนำ้ที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ยื่นเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
 

2. แผนกำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเข้ำครอบง ำกิจกำร 

2.1 สถำนภำพของกิจกำร 

 ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จะไม่เพิกถอนหุ้นของกิจกำร ออกจำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยฯ์ ในช่วง
ระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ เวน้แต่กรณีที่กิจกำรไม่สำมำรถด ำรงสถำนะตำมที่
ก ำหนดไว ้ตำมเกณฑก์ำรด ำรงสถำนะของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีหนำ้ที่ตอ้งปฎิบตัิใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ ์และระเบียบที่เก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบัในขณะนัน้ 

2.2  นโยบำยและแผนกำรบริหำรกจิกำร 

2.2.1 วัตถุประสงคใ์นกำรประกอบธุรกิจ  
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ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปล่ียนแปลงลกัษณะหรือวตัถุประสงคก์ำรด ำเนินธุรกิจตำมแผนธุรกิจ
หลกัของกิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญัในระยะเวลำ 12 เดือน นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ และยงัคงมีควำม
ตัง้ใจที่จะมุ่งเนน้กำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรเช่นเดิม โดยเฉพำะธุรกิจคำ้ปลีกและใหบ้ริกำรเช่ำพืน้ที่ รวมทั้งไม่มีกำร
เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัรำยกำรท่ีไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรของกจิกำรและที่ประชมุผูถื้อหุน้ และ/หรือ แผนธุรกิจต่ำง ๆ 
ที่มีอยู่แลว้ ก่อนหนำ้ที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ยื่นประกำศเจตนำในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำรในครัง้นี ้ 

อย่ำงไรก็ตำม ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจใหข้อ้เสนอแนะ และ/หรือ ร่วมกันกับกิจกำรพิจำรณำปรบัเปล่ียนแผนธุรกิจ
และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำร หรือ ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัของสถำนภำพทำงกำรเงิน
หรือสภำวะทำงธุรกิจของกิจกำรหรือกำรเปล่ียนแปลงที่จ ำเป็นอื่น ๆ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจเสนอใหก้ิจกำรพิจำรณำทบทวน
และปรบัปรุงนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ หรือแผนธุรกิจของกิจกำรเพื่อใหม้ีควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนและฐำนะ
ทำงกำรเงินของกิจกำร เพื่อเพิ่มควำมคล่องตวัในกำรขยำยธุรกิจในดำ้นต่ำง ๆ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและศกัยภำพใน
กำรแข่งขนัในอนำคตของกิจกำร โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องกิจกำรเป็นส ำคญั นอกจำกนี ้จำกกำรที่วตัถุประสงคใ์น
กำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นีเ้กิดจำกกำรท่ีผูท้  ำค ำเสนอซือ้เล็งเห็นถึงศกัยภำพของธุรกิจคำ้ปลีกและใหบ้ริกำรเช่ำพืน้ท่ีของ
กิจกำร ดังนั้น หำกในอนำคตมีนักลงทุนรำยอื่นสนใจในธุรกิจส ำนักพิมพข์องกิจกำร กิจกำรและผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจ
พิจำรณำจ ำหน่ำยไปซึ่งธุรกิจดงักล่ำว  ทัง้นี ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรใหก้ิจกำรขออนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำร 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจกำร รวมถึงไดร้ับกำรอนุมัติอื่นๆ ที่จ  ำเป็น เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ 
ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ 

นอกจำกนี ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีแผนที่จะใหก้ิจกำรเปล่ียนชื่อบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนั
ของกิจกำร และเพื่อให้สะท้อนถึงกำรที่กิจกำรมิไดม้ีสถำนะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) แลว้ในปัจจบุนั อีกทัง้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลำบญัชีของกิจกำรจำก 1 มกรำคม -
31 ธันวำคม เป็น 1 เมษำยน – 31 มีนำคม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับรอบระยะเวลำบญัชีของผูท้  ำค ำเสนอซือ้และ VGI ทัง้นี ้
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้คำดว่ำกำรขออนุมตัิเพื่อกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะแลว้เสร็จภำยในปี 2566 อนึ่ง กำรเปล่ียนชื่อบริษัท
และกำรเปล่ียนรอบระยะเวลำบญัชีของกิจกำรจะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร ที่ประชุมผู้
ถือหุน้ของกิจกำร และด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

อนึ่ง ในกรณีที่ผูค้  ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงใด  ๆ  อย่ำงมีนยัส ำคญั ที่แตกต่ำงจำกที่ระบุไวใ้นค ำเสนอ
ซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรให้กิจกำรขออนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจกำร 
รวมถึงไดร้บักำรอนมุตัิอื่นๆ ที่จ  ำเป็น เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งและ
มีผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ 

2.2.2 แผนกำรขยำยกำรลงทุน  

ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้ ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะขยำยกำรลงทุนของกิจกำรเพิ่มเติมอย่ำงมีนัยส ำคัญ
นอกเหนือจำกกำรลงทนุตำมปกติของกิจกำร รวมถึงกำรลงทนุท่ีกิจกำรไดม้ีกำรศกึษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรไวแ้ลว้
และกิจกำรเห็นว่ำเป็นกำรลงทุนที่เป็นประโยชนต์่อกิจกำร ซึ่งผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะสนบัสนุนกิจกำรในกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรลงทุนของกิจกำร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรลงทุนในธุรกิ จคำ้ปลีกหรือธุรกิจที่
สนบัสนนุธุรกิจคำ้ปลีก  

อย่ำงไรก็ดี ในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจจะเสนอให้
กิจกำรพิจำรณำขยำยกำรลงทุนของกิจกำรเพิ่มเติมหำกมีโอกำสทำงธุรกิจ  หรือโอกำสทำงกำรลงทุนที่เหมำะสมภำยใต้
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กำรขับเคล่ือนของผูบ้ริหำรและทีมงำนของกิจกำร ทั้งนี ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะพิจำรณำ และศึกษำแผนกำรลงทุนปัจจุบนั
ของกิจกำร และใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกับแผนกำรลงทุนดงักล่ำวใหเ้หมำะสมต่อไป ซึ่งในกรณีดงักล่ำว ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะ
ด ำเนินกำรใหก้ิจกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑต์่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งของส ำนกังำน  ก.ล.ต. และ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป 

2.2.3 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรบริหำร  

ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนหลังจำกสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ยังไม่มีแผนที่จะ
เปล่ียนแปลงจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของกิจกำรหรือเสนอชื่อกรรมกำรเพิ่มเติม อย่ำงไรก็ดี ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจพิจำรณำ
เพิ่มจ ำนวนกรรมกำรของกิจกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมคล่องตวัในกำรบริหำรงำน นอกจำกนี ้ในกรณีที่ผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้ไดม้ำซึ่งหุ้นสำมัญของกิจกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้อำจ
พิจำรณำเปล่ียนแปลงจ ำนวนกรรมกำรของกิจกำรที่เป็นตวัแทนของผูท้  ำค ำเสนอซือ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสดัส่วนกำรถือ
หุน้ที่เพิ่มขึน้ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ อีกทัง้ กรรมกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เช่น กรณีที่มีกำรลำออก
หรือครบก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง อย่ำงไรก็ตำม โครงสรำ้งของคณะกรรมกำรดังกล่ำวจะยังคงมีสัดส่วน
คณะกรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกับกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งรวมถึงกฎเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนด
ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ เท่ำที่มีผลบงัคบัใชก้บักิจกำรในขณะนัน้ๆ ต่อไป นอกจำกนี ้กำรเพิ่มจ ำนวน
กรรมกำรของกิจกำร และกำรแต่งตัง้กรรมกำรเขำ้ใหม่ จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำร และ/
หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจกำร (แลว้แต่กรณี) และด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

อย่ำงไรก็ดี ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีควำมประสงคท์ี่จะเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งองคก์ร ผู้บริหำร หรือ ลดจ ำนวน
พนักงำนของกิจกำรแต่อย่ำงใด เวน้แต่กิจกำรจะพิจำรณำปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจัดกำร โครงสรำ้งองคก์ร 
ผูบ้รหิำร และ/หรือ เพิ่มจ ำนวนพนกังำนของกิจกำร เพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจในอนำคต ตำมแผนธุรกิจต่ำงๆ ของกิจกำร 
และ/หรือ ลดจ ำนวนพนกังำนของกิจกำร จำกกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งธุรกิจส ำนกัพิมพข์องกิจกำร 

2.2.4 แผนกำรได้มำ และจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องกิจกำร  

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะใหก้ิจกำรมีกำรไดม้ำ และ/หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นของกิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญัที่
ไม่สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของกิจกำร ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

อย่ำงไรก็ดี จำกกำรท่ีวตัถปุระสงคใ์นกำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นีเ้กิดจำกกำรท่ีผูท้  ำค ำเสนอซือ้เล็งเห็นถึงศกัยภำพ
ของธุรกิจคำ้ปลีกและใหบ้รกิำรเช่ำพืน้ท่ีของกิจกำร ดงันัน้ หำกในอนำคตมีนกัลงทนุรำยอื่นสนใจในธุรกิจส ำนกัพิมพข์อง
กิจกำร กิจกำรและผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจพิจำรณำจ ำหน่ำยไปซึ่งธุรกิจดงักล่ำว ทัง้นี ้หำกมีกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว ผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้และกิจกำรจะด ำเนินกำรและเปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบและขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้งของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นอกจำกนี ้ในกรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ อย่ำงมีนยัส ำคญั ที่แตกต่ำงจำกที่ระบไุวใ้น
ค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรใหก้ิจกำรขออนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ
กิจกำร รวมถึงไดร้บักำรอนุมัติอื่นๆ ที่จ  ำเป็น เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดที่
เก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ 
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2.2.5 โครงสร้ำงทำงกำรเงนิ  

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งทำงกำรเงินของกิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญัในช่วงระยะเวลำ 12 
เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

อย่ำงไรก็ตำม หำกมีควำมจ ำเป็น ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้อำจร่วมกับกิจกำรในกำรพิจำรณำทบทวน และปรับปรุง
โครงสรำ้งทำงกำรเงินเพื่อใหม้ีควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร ซึ่งอำจรวมถึงกำรเพิ่ม
ทุนดว้ยกำรออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) เพื่อเขำ้มำเป็นพนัธมิตรทำง
ธุรกิจ (Strategic Partner) เพื่อเสริมสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและขยำยกำรลงทุนของกิจกำร หรือกำรจัดหำ
เงินทุนดว้ยกำรก่อหนีใ้หเ้หมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรและเพื่อหลีกเล่ียงกำรเกิดผลกระทบใด ๆ ต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำร หรือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรแข่งขนัในอนำคต ทัง้นี ้หำกกิจกำรมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน ผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้และกิจกำรจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎระเบียบและขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้งของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรพัยฯ์ และกิจกำรจะตอ้งไดร้บักำรอนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

2.2.6 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล  

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงมีนยัส ำคญัในระยะเวลำ 
12 เดือน นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้  

ทั้งนี ้บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 30 ของก ำไรสุทธิ (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 
หลงัหกัภำษีเงินไดน้ิติบคุคล ส ำรองตำมกฎหมำย และส ำรองอื่น ๆ  ที่จ  ำเป็นและเหมำะสม ทัง้นี ้อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล
ดังกล่ำวอำจเปล่ียนแปลงได ้โดยขึน้อยู่กับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมภำยใตเ้งื่อนไขที่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว
จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ 

2.3 รำยกำรระหว่ำงกนั  

ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงกิจกำรและ
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือบคุคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ที่มีอยู่เดิมจะยงัคงเกิดขึน้ต่อไป โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่
มีนโยบำยในกำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตำมที่มีอยู่ในปัจจบุนัของรำยกำรดงักล่ำว 

นอกจำกนี ้ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือบคุคลตำม
มำตรำ 258 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอย่ำงมีนยัส ำคญัซึ่งนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่
มีอยู่ในปัจจุบันระหว่ำงกิจกำร กับผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับกิจกำร โดยจะยงัคงยึดถือปฎิบัติตำมนโยบำยกำรเขำ้ท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนัฉบบัเดิมอยู่ต่อไป 

ทัง้นี ้หำกในอนำคตผูท้  ำค ำเสนอซือ้และบคุคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ภำยใต ้พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ มีกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกันกับกิจกำร และ/หรือบริษัทย่อยของกิจกำร ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรใหก้ิจกำรปฎิบตัิใหเ้ป็นไปตำม
ขอ้บงัคบัของกิจกำร ขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบั ประกำศ หรือขอ้ก ำหนด
ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย ์รวมถึงกำรปฎิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนัและกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีส ำคญัของกิจกำร เท่ำที่ยงัมีผลบงัคบัใชก้บักิจกำรในขณะนัน้ 
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ส่วนที ่4 

รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์
 
1 วิธีตอบรับค ำเสนอซือ้ 

ผูถื้อหุน้ซึ่งประสงคจ์ะเสนอขำยหุน้สำมญัของกจิกำรที่ถืออยู ่ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน (“ผู้แสดงเจตนำขำย”) จะตอ้งปฏิบตัิ
ตำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1.1 อ่ำน “ขัน้ตอนกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์” ตำมเอกสำรแนบ A.1 ส ำหรบัหุน้สำมญั และเอกสำรแนบ B.1 ส ำหรบั
NVDR อย่ำงละเอียด กรอกขอ้ควำมในแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดู
เทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) ตำมที่แนบมำพรอ้มกับค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจนทัง้ 2 ส่วน 
พรอ้มลงลำยมือชื่อผูแ้สดงเจตนำขำย ตำมเอกสำรแนบ A.2 ส ำหรบัหุน้สำมญั และตำมเอกสำรแนบ B.2 ส ำหรบัใบแสดง
สิทธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจำกหลกัทรพัยอ์ำ้งอิงไทย (“NVDR”) 

1.2 แนบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยดงัต่อไปนี ้

1.2.1 กรณีเป็นใบหุ้นสำมัญ (“ใบหุ้น”) ใหล้งลำยมือชื่อสลกัหลงัใบหุน้เพื่อกำรโอน ในช่อง “ลงลำยมือชื่อผูโ้อน” ใน
ดำ้นหลงัของใบหุน้ทุกใบ (ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะรบัรำยกำรเฉพำะใบหุน้ที่มีชื่อตรงกับผูแ้สดงเจตนำ
ขำยหรือผูถื้อหุน้ที่ปรำกฎชื่อบนใบหุน้และมีเอกสำรประกอบกำรโอนท่ีถกูตอ้งสมบรูณข์องผูแ้สดงเจตนำขำยแลว้
เท่ำนั้น) พรอ้มแนบเอกสำรหลักฐำนของผูโ้อนตำมที่ระบุในข้อ 1.2.4 แลว้แต่กรณีจ ำนวน 2 ชุด (กรณีใชส้ ำเนำ
บัตรประชำชนตลอดชีพ ใหแ้นบส ำเนำทะเบียนบำ้นหนำ้ที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น และหนำ้ที่แสดงชื่อผู้
แสดงเจตนำขำยมำดว้ย) ทัง้นี ้ลำยมือชื่อที่สลกัหลงัใบหุน้และในเอกสำรประกอบทุกฉบบัจะตอ้งเป็นลำยมือชื่อ
เดียวกนั ส ำหรับใบหุ้นต้องจะย่ืนแบบตอบรับตำมขอ้ 1.1 ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันท ำกำรก่อนวันสุดทำ้ย

ของระยะเวลำรับซือ้หลักทรัพย ์(วนัสดุทำ้ยระยะเวลำรบัซือ้ คือ วนัท่ี 10 สิงหำคม 2565) เนื่องจำกตวัแทนใน
กำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะตอ้งน ำใบหลกัทรพัยน์ัน้ ไปตรวจสอบและฝำกไวก้ับบริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ (แห่ง
ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย”์) ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัย ์หำกใบหุน้ไดร้บักำรปฏิเสธรบั
ฝำกจำกศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยจ์ะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยมำติดต่อ
รบัใบหุน้นัน้คืน 

ในกรณีใบหุ้นสำมัญสูญหำย ผู้แสดงเจตนำขำยจะตอ้งติดต่อกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย ์เพื่อให้ศูนย์รับฝำก
หลกัทรพัยด์  ำเนินกำรออกใบหุน้สำมญัใหม่เพื่อน ำใบหุน้สำมญัที่ออกใหม่มำเสนอขำยผ่ำนตวัแทนในกำรรบัซือ้
หลกัทรพัย ์แต่เนื่องจำกขัน้ตอนกำรออกใบหุน้ใหม่ตอ้งใชร้ะยะเวลำประมำณสองสปัดำห ์ดงันัน้ ผูแ้สดงเจตนำ
ขำยจึงควรติดต่อศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์พื่อออกใบหุน้สำมญัใหม่ล่วงหนำ้ก่อนสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ประมำณ
สองสปัดำห ์

- กรณีที่ค  ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ หรือนำมสกุลของผู้แสดงเจตนำขำยบนใบหุ้น ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตร
ประจ ำตวัประชำชน หรือบัตรขำ้รำชกำร หรือ บัตรพนักงำนรฐัวิสำหกิจ หรือ ในกรณีที่ชื่อของนิติบุคคลผู้
แสดงเจตนำขำยบนใบหุน้ไม่ตรงกบัหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชย ์(ในกรณีของนิติบคุคล
ไทย ) หรือ ใบทะเบียนพำณิชย์ (Certificate of Commercial Registration) (ในกรณีของนิติบุคคล
ต่ำงประเทศ) ผูแ้สดงเจตนำขำยตอ้งกรอกขอ้ควำมใน “แบบค ำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย”์ ของ
ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพยต์ำมเอกสำรแนบ D ให้ถูกตอ้งครบถ้วน โดยข้อมูลใหม่ตอ้งระบุให้ตรงกับบัตร



ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                          แบบ 247-4 

หนำ้ 32   

ประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ หรือ หนงัสือรบัรองของบริษัทท่ีออก
โดยกระทรวงพำณิชย ์(ในกรณีของนิติบุคคลไทย) หรือ ใบทะเบียนพำณิชย ์(Certificate of Commercial 
Registration) (ในกรณีของนิติบุคคลต่ำงประเทศ) นอกจำกนี ้ ผู้แสดงเจตนำขำยจะตอ้งแนบเอกสำร
เพิ่มเติมเก่ียวกับกำรแกไ้ขขอ้มูลที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง เช่น ส ำเนำ
ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ หรือใบแจง้เปล่ียนชื่อ เป็นตน้ 

- กรณีที่เป็นผูจ้ดักำรมรดก ตอ้งยื่นส ำเนำค ำสั่งศำลที่แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดักำรมรดกที่ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี นับ
จนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ ส ำเนำใบมรณบัตร ส ำเนำบัตรประชำชนหรือเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของ
ผูจ้ดักำรมรดก และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูจ้ดักำรมรดก ที่ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งและสลกัหลงัใบหุน้
โดยผูจ้ดักำรมรดก 

- กรณีที่เป็นผู้เยำว ์ผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) ตอ้งลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนหรือเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผูป้กครอง และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูป้กครอง 
และผูเ้ยำว ์พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

หมำยเหตุ: กรณีผูแ้สดงเจตนำขำยหลักทรพัยเ์ป็นใบหุน้ แบบตอบรบัจะสมบูรณ ์เมื่อใบหุน้ผ่ำนกำรตรวจสอบ
และรบัฝำกโดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้เท่ำนัน้ หำกใบหุน้ไดร้บักำรปฎิเสธกำรรบัฝำกจำกศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์จะไม่ช ำระรำคำค่ำหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยและจะ
ด ำเนินกำรแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยมำติดต่อรบัใบหุน้นัน้คืน 

1.2.2 กรณีทีฝ่ำกหุ้นสำมัญไว้กบัศูนยรั์บฝำกหลักทรัพยใ์นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ใหต้ิดต่อกบับรษิัทหลกัทรพัย์
ที่ผูแ้สดงเจตนำขำยมีหุน้ที่จะเสนอขำยฝำกอยู่ พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนของผู้แสดงเจตนำขำย ตำมที่ไดร้ะบุไว้
ในขอ้ 1.2.4 แลว้แต่กรณีจ ำนวน 1 ชุด เพื่อแจง้ควำมประสงคใ์นกำรแสดงเจตนำขำย และใหบ้ริษัทหลกัทรพัยน์ัน้
ท ำกำรโอนหุน้สำมญัเขำ้บญัชี ดงันี ้

(ก) ส ำหรบัผูถื้อหุน้สญัชำติไทย (Thai Shareholders) 
“บริษัทหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) – เพื่อ TENDER”  
 บัญชีเลขที ่030-000000015-0 

(ข) ส ำหรบัผูถื้อหุน้สญัชำติอื่นที่ไม่ใช่สญัชำติไทย (Foreign Shareholders)  
“I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - FOR TENDER”  
Account no. 030-000000015-0 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลักทรพัย ์พรอ้มเอกสำรแนบต่ำง  ๆ ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 
1.2.4 แล้วแต่กรณีที่บริษัทหลักทรัพยท์ี่ผู้แสดงเจตนำขำยมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพยอ์ยู่ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์
ดงักล่ำวจะเป็นผูใ้หบ้รกิำรรวบรวมและน ำส่งแบบตอบรบัดงักล่ำวแก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยต์่อไป 

1.2.3 กรณี NVDR ใหน้ ำใบส ำคญัแสดงกำรโอน NVDR ที่แสดงเจตนำขำยทีมี่อยู่กับศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์เพื่อเข้ำ
บัญชี  

 “I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - FOR TENDER”  
บัญชีเลขที ่030-000000015-0 
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ทั้งนี ้ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยข์อควำมร่วมมือใหผู้แ้สดงเจตนำขำยน ำใบส ำคญัแสดงกำรโอน NVDR ที่
แสดงเจตนำขำยดงักล่ำว มำยื่นเพื่อเป็นหลกัฐำนกำรโอน NVDR พรอ้มแบบตอบรบัตำมขอ้ 1.1 ล่วงหนำ้อย่ำง
นอ้ย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้ (วนัสดุทำ้ยระยะเวลำรับซือ้ คือ วนัที่ 10 สิงหำคม 2565)  
เนื่องจำกมีขัน้ตอนท่ีตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยต์อ้งด ำเนินกำรโอนหุน้สำมญัและ NVDR กบับรษิัท ไทยเอ็นวี
ดีอำร ์จ ำกดั เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ต่อไป 

1.2.4 เอกสำรแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำยดังนี ้

บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 
-   ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ (ในกรณีที่เป็นบตัรขำ้รำชกำร 

หรือบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ ใหแ้นบส ำเนำทะเบียนบำ้นหนำ้ที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น และหนำ้ที่แสดง
ชื่อผูแ้สดงเจตนำขำยมำดว้ยหรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั ) ที่ยงั
ไม่หมดอำยุ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งในเอกสำรทุกฉบบั (กรณีใชส้ ำเนำบตัรประชำชนตลอดชีพ ให้
แนบส ำเนำทะเบียนบำ้นหนำ้ที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น และหนำ้ที่แสดงชื่อผูแ้สดงเจตนำขำยมำดว้ย ) 
(กรณีผูแ้สดงเจตนำขำยเป็นผูเ้ยำว ์ตอ้งแนบค ำยินยอมของผูป้กครอง (บิดำและมำรดำ) และแนบส ำเนำบตัร
ประจ ำตัวประชำชนหรือเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผูป้กครอง และส ำเนำทะเบียนบำ้นหนำ้ที่แสดงที่อยู่
ตำมทะเบียนบำ้น และหนำ้ที่แสดงชื่อผูป้กครองและผูเ้ยำว ์พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง) (กรณีที่ผู้
แสดงเจตนำขำยเป็นผูจ้ดักำรมรดก ตอ้งยื่นส ำเนำค ำสั่งศำลที่แต่งตัง้ผูแ้สดงเจตนำขำยใหเ้ป็นผูจ้ดักำรมรดก
ที่ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ส ำเนำใบมรณบตัร ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชนของผูจ้ดักำรมรดก และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูจ้ดักำรมรดก พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
และภำพถ่ำยส ำเนำทกุฉบบัตอ้งมีควำมชดัเจน และสำมำรถอ่ำนได)้ 

บคุคลธรรมดำสญัชำติอื่นที่ไม่ใช่สญัชำติไทย 
-  ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง โดยลำยมือ

ชื่อนั้นจะตอ้งตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกับกำรเสนอขำยทุกฉบับดว้ย และภำพถ่ำย
ส ำเนำทกุฉบบัจะตอ้งมีควำมชดัเจน และสำมำรถอ่ำนได ้

นิติบคุคลสญัชำติไทย 
-  ส ำเนำหนงัสือรบัรองที่กระทรวงพำณิชยอ์อกให้ฉบบัที่มีขอ้มลูล่ำสดุและอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุทำ้ย

ของระยะเวลำรบัซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง โดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ และ
ประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท (ถำ้มี) และ 

-  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ (ในกรณีที่เป็นบตัรขำ้รำชกำร 
หรือบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ ใหแ้นบส ำเนำทะเบียนบำ้นหนำ้ที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น และหนำ้ที่แสดง
ชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงนำมมำดว้ย) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำหนังสือรบัรอง
ขำ้งตน้ ที่ยังไม่หมดอำยุ กรณีกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจเป็นบุคคลที่ไม่ไดถื้อสญัชำติไทย ใหใ้ชส้ ำเนำใบต่ำงดำ้ว 
หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมรำยดงักล่ำว ซึ่งลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งแลว้ 

ทัง้นี ้ภำพถ่ำยส ำเนำทกุฉบบัตอ้งมีควำมชดัเจน สำมำรถอ่ำนได ้โดยลำยมือชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลำยมือชื่อที่
ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยทกุฉบบัดว้ย 
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หมำยเหตุ: ผูแ้สดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบุคคลสญัชำติไทยมีหนำ้ที่หกัภำษี ณ ที่จ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 3 ของภำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นและออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่ จ่ำยให้กับตัวแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรพัย ์

นิติบคุคลสญัชำติอื่นที่มิใช่สญัชำติไทย 

- ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตัง้บริษัท หนังสือบริคณหส์นธิ และหนังสือรบัรองที่ออกโดยเจำ้หนำ้ที่ของนิติ
บคุคล หรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบคุคลมีภมูิล ำเนำ ซึ่งรบัรองถึงชื่อนิติบคุคล ชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อ
ผกูพนันิติบคุคล ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และอ ำนำจเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผกูพนันิติบคุคลโดยตอ้งมีอำยุไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ
ของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท (ถำ้มี) และ 

- ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งนำมรบัรองส ำเนำหนังสือ
รบัรองขำ้งตน้ ที่ยงัไม่หมดอำย ุซึ่งลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งแลว้ 

 ทัง้นี ้ภำพถ่ำยส ำเนำทกุฉบบัตอ้งมีควำมชดัเจน สำมำรถอ่ำนได ้โดยลำยมือชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลำยมือชื่อที่
ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยทกุฉบบัดว้ย 

 ส ำเนำเอกสำรขำ้งตน้ทั้งหมดที่ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้ับกำรรับรองลำยมือชื่อโดย
เจำ้หนำ้ที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ  ำนำจในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวไดจ้ดัท ำหรือรบัรอง
ควำมถกูตอ้ง ท ำกำรรบัรองลำยมือชื่อของผูจ้ดัท ำหรือผูใ้หค้  ำรบัรองควำมถกูตอ้งของเอกสำร และรบัรองโดย
เจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวไดจ้ัดท ำหรือรับรองควำม
ถูกตอ้งท ำกำรรับรองลำยมือชื่อ และตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ได้
ด  ำเนินกำรขำ้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอำยไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้ 

นิติบุคคลต่ำงประเทศที่ไม่ใช่สญัชำติไทยและที่มิไดป้ระกอบกิจกำรในประเทศไทยและมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศที่
ไม่มีอนุสัญญำภำษีซอ้นกับประเทศไทย  หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญำภำษีซอ้นกับประเทศไทย แต่
อนุสัญญำภำษีซ้อนนั้นไม่ได้รับกำรยกเว้นในเรื่องกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ที่จัดเก็บจำกผลก ำไรจำกกำรขำย
หลกัทรพัยใ์นประเทศไทย ผูแ้สดงเจตนำขำยตอ้งกรอกรำยละเอียดของตน้ทุนของหุน้สำมญัที่น ำมำเสนอขำยใน 
“ใบยืนยันรำคำต้นทุนหลักทรัพย”์ ตำมเอกสำรนบ A.3 ส ำหรบัหุน้สำมญั หรือเอกสำรแนบ B.3 ส ำหรบั NVDR 
แลว้แต่กรณี พรอ้มทัง้แนบหลกัฐำนแสดงรำคำตน้ทนุดงักล่ำว เพื่อใชใ้นกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ในอตัรำรอ้ยละ 15 
ของผลต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซือ้และรำคำตน้ทนุ  

ทัง้นี ้หำกผูแ้สดงเจตนำขำยมิไดร้ะบุรำคำตน้ทุนของหุน้สำมญั หรือมิไดแ้นบหลกัฐำนแสดงรำคำตน้ทุนดงักล่ำว 
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะท ำกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย โดยค ำนวณภำษีจำกเงินไดจ้ำกกำรขำยหุน้ที่ผูแ้สดง
เจตนำขำยจะไดร้บัทัง้จ ำนวน 

1.2.5 กรณีทีผู้่แสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำย่ืนแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรัพยด์้วยตนเอง 
ใหแ้นบหนงัสือมอบอ ำนำจตำมเอกสำรแนบ A.4 ส ำหรบัหุน้สำมญั หรือเอกสำรแนบ B.4 ส ำหรบั NVDR แลว้แต่
กรณี พรอ้มติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พรอ้มเอกสำรแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำยและผูร้บัมอบอ ำนำจ ตำมที่
ระบใุนขอ้ 1.2.4 แลว้แต่กรณี 
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กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ Custodian มำใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนำขำย จะต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจให้ 
Custodian สำมำรถด ำเนินกำรแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสำรตำมข้อ 1.1 และ 1.2 ข้ำงต้น จะลงนำมโดย 
Custodian และจะตอ้งมีหนงัสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงนำม พรอ้มแนบหลกัฐำนแสดงตนตำมที่
ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.4 ของผูม้ีอ  ำนำจที่ไดล้งนำมนัน้อีก 1 ฉบบั 

1.2.6 เอกสำรอื่นใดตำมแต่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพยจ์ะแจ้งเพิ่มเติม 
ทัง้นี ้หำกมีขอ้สงสยัประกำรใดเก่ียวกบัวิธีตอบรบัค ำเสนอซือ้ กรุณำติดต่อ 
คุณบษุดี เปลี่ยนสนิไชย หรือ คุณศิรประภำ โพธยำลงักำร 
ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์ 
บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
540 อำคำรเมอรค์วิรี่ทำวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต ลมุพินี ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2658-5800 ต่อ 305 หรือ 707 โทรสำร 0-2658-5799 

1.3 ยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

1.3.1 กรณีทีเ่ป็นใบหุ้น 
ใหย้ื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งกรอกขอ้ควำมครบถว้นแลว้ พรอ้มเอกสำรแนบตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2 
ขำ้งตน้ ในวันท ำกำรตัง้แต่วันที่ 4 กรกฎำคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหำคม 2565 ระหว่ำงเวลำ 9.00 ถึง 16.30 น. 
ทั้งนี ้ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยข์อควำมร่วมมือใหผู้แ้สดงเจตนำขำยมำยื่นแบบตอบรบัตำมขอ้ 1.1 และ
เอกสำรประกอบกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2 ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัสดุทำ้ยของ
ระยะเวลำรบัซือ้ (วนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้ คือ วนัท่ี 10 สิงหำคม 2565) เวน้แต่จะมีกำรขยำยระยะเวลำรบั
ซือ้ออกไป ซึ่งผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จะแจ้งภำยหลัง เนื่องจำกตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพยต์อ้งน ำใบหุ้นนั้น ไป
ตรวจสอบและฝำกไวก้ับศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัย ์หำกใบหุน้ไดร้บักำรปฎิเสธกำรรบั
ฝำกจำกศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยมำติดต่อ
รบัใบหุน้คืน ณ สถำนท่ีท ำกำรของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตำมที่อยู่ขำ้งล่ำงนี ้

คุณบษุดี เปลี่ยนสนิไชย หรือ คุณศิรประภำ โพธยำลงักำร 
ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์ 
บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
540 อำคำรเมอรค์วิรี่ทำวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต ลมุพินี ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2658-5800 ต่อ 305 หรือ 707 โทรสำร 0-2658-5799 

***** ทัง้นี ้ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพยจ์ะไม่รับเอกสำรใดทีเ่กี่ยวกับกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ทำงไปรษณีย ์*** 

1.3.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)  
กรณีผู้แสดงเจตนำขำยมีหุ้นฝำกไว้กับศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย์ ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซือ้ขำย
หลกัทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนำขำยเปิดบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์วน้ัน้  ใหบ้ริษัทหลกัทรพัยน์ัน้เป็นผูใ้หบ้ริกำรรวบรวม
และน ำส่งแบบตอบรับตำมขอ้ 1.1 และเอกสำรประกอบกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2 มำยัง
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยต์ำมที่อยู่ที่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 1.3.1 ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรบั และ
เอกสำรประกอบกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ไดท้ี่บรษิัทหลกัทรพัยด์งักล่ำว ภำยในวนัท่ีที่บรษิัทหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยได้
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ก ำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพยน์ั้นจะไดร้วบรวมและน ำส่งให้กับตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพยใ์ห้ทันภำยใน
ระยะเวลำรบัซือ้ 

1.3.3 กรณี NVDR  
ผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยส์ ำหรบั NVDR ตำมที่ระบุใน
เอกสำรแนบ B.1 ทั้งนี ้ ผู้ถือ NVDR จะต้องยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ตำมข้อ 1.1 และเอกสำร
ประกอบกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2 ภำยในวนัท่ี 8 สิงหำคม 2565 (หรือสองวนัท ำกำรก่อนวนั
สดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้) เนื่องจำกมีขัน้ตอนท่ีตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะตอ้งด ำเนินกำรโอนหุน้สำมญั
และ NVDR กบับรษิัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ต่อไป 

1.4 ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยมีหุน้สำมญัที่ตอ้งกำรเสนอขำยติดจ ำน ำหรือภำระผูกพนั ผูแ้สดงเจตนำขำยตอ้งด ำเนินกำร
เพิกถอนจ ำน ำหรือภำระผูกพนัก่อน โดยติดต่อ บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อด ำเนินกำรปลด
จ ำน ำก่อนที่จะด ำเนินกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.1 ถึง 1.3 ขำ้งตน้ 

1.5 กรณีผูแ้สดงเจตนำขำยไม่ปฏิบัติตำมวิธีกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้  หรือพบว่ำเอกสำรประกอบกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ไม่
ครบถว้น ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียด วิธีกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบุไวใ้นหนงัสือ
ฉบบันีต้ำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรค หรือขอ้จ ำกัดในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี ้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำยอย่ำงเป็นธรรม 

 
2 วิธีกำรรับซือ้หลกัทรัพย ์

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะรบัซือ้หุน้สำมญัทัง้หมดของกิจกำร ที่มีผูแ้สดงเจตนำขำยภำยใตค้  ำเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้ ยกเวน้ใน
กรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ยกเลิกค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบุไวใ้นส่วนที่ 1 ขอ้ 9 หรือผูแ้สดงเจตนำขำยยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
หลกัทรพัยต์ำมที่ระบไุวใ้นส่วนท่ี 4 ขอ้ 5 

 
3 วิธีกำรช ำระรำคำ 

บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะช ำระรำคำใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำย 
และไม่ไดย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยภำยในระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัย  ์ในวนัท ำกำรท่ี 2 นบัจำกวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบั
ซือ้ ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหำคม 2565 หรือในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรบัซือ้ จะช ำระรำคำในวันท ำกำรที่ 2 ถัดจำกวนั
สดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัยท์ี่อำจจะขยำยออกไป โดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 
สำขำในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ในกรณีที่เลือกรบัช ำระรำคำโดยกำรโอนเงิน หรือเช็คลงวนัที่ 15 สิงหำคม 2565 
หรือในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัย์ เช็คจะลงวนัที่เป็นวนัท ำกำรที่ 2 ถัดจำกวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้
หลกัทรพัยท์ี่อำจจะขยำยออกไป ในกรณีที่เลือกวิธีรบัเงินโดยกำรรบัช ำระรำคำเป็นเช็ค 

ผูแ้สดงเจตนำขำยหลกัทรพัยส์ำมำรถเลือกวิธีกำรรบัช ำระรำคำไดด้งันี  ้

3.1 รับโอนเงนิเข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกัด (มหำชน) เท่ำน้ัน 
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะโอนเงินค่ำหลกัทรพัยเ์ขำ้บญัชีออมทรพัยห์รือบญัชีกระแสรำยวนัของผูแ้สดงเจตนำขำย
ที่เปิดไว้กับ ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกัด(มหำชน)  สำขำในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล เท่ำนั้น โดยชื่อ
เจ้ำของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้แสดงเจตนำขำยตำมทีร่ะบุในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์เท่ำนัน้ 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูแ้สดงเจตนำขำยได ้ไม่ว่ำกรณีใด 
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ขอสงวนสิทธิที่จะช ำระรำคำเป็นเช็คธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) โดยตวัแทนใน
กำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรแจง้ไปยงัผูแ้สดงเจตนำขำยใหม้ำรบัเช็คหรือจดัส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั
ตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยแ์ลว้แต่กรณี ตำมรำยละเอียดขอ้ 3.2 

ผูแ้สดงเจตนำขำยที่เลือกวิธีกำรช ำระรำคำ โดยกำรรบัโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) สำขำในเขต
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล กรุณำแนบส ำเนำสมุดบัญชีออมทรพัยห์นำ้แรกที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือ
ส ำเนำ Bank Statement บญัชีกระแสรำยวนัอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3.2 รับเช็คด้วยตนเอง โดยน ำหลักฐำนแบบตอบรับมำติดต่อขอรับเช็คจำกตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย ์
ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถติดต่อขอรบัเช็คไดท้ี่ส  ำนกังำนของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยต์ำมที่อยู่ ดงันี ้

 
 
 
 
 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถติดต่อรบัเช็คไดต้ัง้แต่วนัที่ 15 สิงหำคม 2565 ซึ่งตรงกับวนัท ำกำรที่ 2 ถัดจำกวนัสดุทำ้ยของ
ระยะเวลำรบัซือ้ระหว่ำงเวลำ 9.00 น.–16.30 น. และหำกผูแ้สดงเจตนำขำยไม่มำรบัเช็คดงักล่ำวภำยในวันที่ 15 สิงหำคม 
2565 ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นแบบตอบ
รบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยไ์ดด้  ำเนินกำรจดัส่งเช็คทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำยตำมที่อยู่ที่ระบุไวใ้นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยโ์ดยถูกตอ้ง
แลว้ ให้ถือว่ำผู้แสดงเจตนำขำยไดร้ับช ำระค่ำหลักทรัพยแ์ลว้โดยชอบ และผู้แสดงเจตนำขำยจะไม่มีสิทธิเรี ยกรอ้ง
ดอกเบีย้หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถมำรบัเช็คดว้ยตนเอง ตอ้งมีหนงัสือมอบอ ำนำจพรอ้มปิดอำกรแสตมป์ และส ำเนำหลกัฐำนตำมที่
ระบใุนขอ้ 1.2.4 ของผูแ้สดงเจตนำขำย และของผูร้บัมอบอ ำนำจ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3.3 กำรช ำระรำคำค่ำหุ้นตำมข้อ 3.1 หรือ 3.2 ข้ำงต้นจะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขว่ำ ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย ์
ได้รับแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์พร้อมเอกสำรตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี รวมทั้งเอกสำร
ยืนยันกำรโอนหุ้นเข้ำบัญชีครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อย 

เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับเงนิของผู้แสดงเจตนำขำย ขอแนะน ำให้ผู้แสดงเจตนำขำยเลือกรับเงินโอน
เข้ำบัญชีธนำคำรโดยอัตโนมัติตำมทีร่ะบุในข้อ 3.1 ซ่ึงผู้แสดงเจตนำขำยไม่ต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนเงนิ
ใด ๆ ทั้งสิ้น หำกผู้แสดงเจตนำขำยเลือกรับเป็นเช็ค ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพยจ์ะช ำระเป็นเช็คของ 
ธนำคำร ไทยพำณิชย ์จ ำกัด  (มหำชน)  ซ่ึงในกรณีทีผู้่แสดงเจตนำขำยน ำเช็คดังกล่ำวเข้ำฝำกในธนำคำรทีอ่ยู่
นอกเขตส ำนักหักบัญชีกรุงเทพมหำนคร อำจจะต้องใช้เวลำประมำณ  7-15 วัน ในกำรเรียกเก็บเงินตำมเช็ค 
และอำจมีค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คนอกเขตส ำนักหักบัญชี 
หมำยเหตุ:  กรณีผู้แสดงเจตนำขำยส่งมอบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยเป็นใบหุ้น  ตัวแทนในกำรรับซือ้
หลักทรพัยจ์ะช ำระเงินค่ำหลักทรพัยใ์หแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำยไดต้่อเมื่อใบหุน้นั้น  ไดผ่้ำนกำรตรวจสอบและรบัฝำกโดย
ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ หำกใบหุน้นัน้ไดถู้กปฏิเสธกำรรบัฝำกจำกศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ ตวัแทนใน
กำรรบัซือ้หลักทรพัยจ์ะไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำหลักทรพัยใ์หแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำยได้ และจะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้แ้สดง

คุณบษุดี เปลี่ยนสนิไชย หรือ คุณศิรประภำ โพธยำลงักำร 
ฝ่ำยปฏิบตักิำรหลกัทรพัย ์บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
540 อำคำรเมอรค์วิรี่ทำวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต ลมุพินี ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2658-5800 ต่อ 305 หรือ 707 โทรสำร 0-2658-5799 
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เจตนำขำยมำติดต่อรบัเอกสำรทัง้หมดกลบัคืนจำกตัวแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยต์ำมที่อยู่ที่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 1.3.1 ในวนั
ท ำกำรถดัจำกวนัท่ีไดร้บัแจง้จำกตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย  ์  
 

ส ำหรบัผูแ้สดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบุคคลสญัชำติไทยมีหนำ้ที่หกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ในอตัรำรอ้ยละ 3 ของภำระค่ำธรรมเนียมใน
กำรเสนอขำยหุน้ และออกหนงัสือรบัรองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยใหก้บับรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็น
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตำมรำยละเอียดดงันี ้

ชื่อผู้ถูกหักภำษี ณ ทีจ่่ำย : บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) (ส ำนกังำนใหญ่) 

ทีอ่ยู่ : 540 เมอรค์ิวรี่ ทำวเวอร ์ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี : 0107547000184 

วันเดือนปีทีห่ักภำษี หัก ณ ทีจ่่ำย : วนัช ำระรำคำ ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 15 สิงหำคม 2565 

ประเภทแบบ : ภ.ง.ด. 53 

ประเภทเงนิได้ : ค่ำธรรมเนียม ค่ำนำยหนำ้ ฯลฯ ตำมมำตรำ 40(2) 
 
4 สิทธขิองผู้ถือหลักทรัพยท์ีแ่สดงเจตนำขำยไว้แลว้ 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระเงินค่ำหุน้ที่แสดงเจตนำขำยทัง้หมดใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำย ผ่ำนตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตำม
วิธีกำรช ำระรำคำที่ผูแ้สดงเจตนำขำยแสดงควำมประสงคไ์วต้ำมขอ้ 3  

หำกมีเหตกุำรณท์ี่เกิดขึน้ซึ่งส่งผลใหม้ีกำรเปล่ียนแปลงในรำคำเสนอซือ้ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นเงื่อนไขขอ้ 8 ของส่วนที่ 1 ผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้จะด ำเนินกำรดงันี ้

4.1 ในกรณีที่มีกำรปรบัรำคำเสนอซือ้ลดลงผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำที่ลดลงนั้นแก่ผูแ้สดงเจตนำ
ขำยทุกรำย เวน้แต่หลักทรพัยจ์ ำนวนที่ผูถื้อหลักทรพัยไ์ดแ้สดงเจตนำขำยไวก้่อนวันที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ประกำศแก้ไข
ขอ้เสนอนัน้เป็นเจตนำที่ไม่สำมำรถยกเลิกได ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำหลกัทรพัยจ์ ำนวนดงักล่ำวตำมรำคำเสนอซือ้
เดิมก่อนกำรแกไ้ข 

4.2 ในกรณีที่มีกำรปรบัรำคำเสนอซือ้ที่สงูขึน้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำที่สงูขึน้นัน้แก่ผูแ้สดงเจตนำ
ขำยทกุรำย 

 
5 เงือ่นไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย  

5.1 วนัสดุทำ้ยที่ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได ้คือ วนัท ำกำรท่ี 20 ของระยะเวลำรบัซือ้ ซึ่งตรงกบั
วนัท่ี 3 สิงหำคม 2565  
ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพยไ์ด้ ณ ที่ท ำกำรของตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรัพย์
ตำมที่อยู่ที่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 1.3.1 ในวนัท ำกำรตัง้แต่วนัท่ี 4 กรกฎำคม 2565 ถึงวนัท่ี 3 สิงหำคม 2565 ระหว่ำงเวลำ 9.00 
น. ถึง 16.30 น. รวมทัง้สิน้ 20 วนัท ำกำร และ/หรือรวมถึงระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัยท์ี่อำจจะขยำยออกไป  
ทัง้นี ้ใหผู้ท้ี่มีควำมประสงคจ์ะยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยปฏิบตัิตำมวิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ดงันี ้
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5.2 วิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

5.2.1 กรอกขอ้ควำมใน “แบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัยข์องบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดู
เทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน)” (“แบบค ำขอยกเลิก”) ตำมเอกสำรแนบ C.2 ส ำหรบัหุน้สำมญั ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
และชดัเจน พรอ้มลงลำยมือชื่อผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

5.2.2 แนบเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยดงันี ้

(1) หลกัฐำนกำรรบัแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์และหลกัฐำนกำรรบัใบหุน้ หรือใบโอนหุน้ผ่ำนศูนยร์บั
ฝำกหลกัทรพัยห์รือใบส ำคญัแสดงกำรโอน NVDR 

(2) กรณีที่ผูย้กเลิกกำรเสนอขำยเป็น  

- บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย ใหแ้นบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร หรือ
ส ำเนำบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ ที่ยงัไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร หรือส ำเนำบตัร
พนกังำนรฐัวิสำหกิจ ใหแ้นบส ำเนำทะเบียนบำ้นหนำ้ที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น และหนำ้ที่แสดงชื่อ
ผูแ้สดงเจตนำขำยมำดว้ย หรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั) 
พรอ้มลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกตอ้ง (กรณีใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนตลอดชีพ ให้แนบ
ส ำเนำทะเบียนบำ้นหนำ้ที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้นและหนำ้ที่แสดงชื่อผูแ้สดงเจตนำขำยมำดว้ย) 
(กรณีผู้แสดงเจตนำขำยเป็นผู้เยำว์ ตอ้งแนบค ำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) และแนบ
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผูป้กครอง  และส ำเนำทะเบียนบำ้น
ของผู้ปกครอง และผู้เยำว  ์พรอ้มลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกตอ้ง) (กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเป็น
ผูจ้ดักำรมรดก) ตอ้งยื่นส ำเนำค ำสั่งศำลที่แต่งตัง้ผูแ้สดงเจตนำขำยใหเ้ป็นผูจ้ดักำรมรดกที่ออกใหไ้มเ่กนิ 
1 ปี จำกวนัยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ส ำเนำใบมรณบตัร ส ำเนำบตัรประชำชนของผูจ้ดักำร
มรดก และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูจ้ดักำรมรดก พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

- บุคคลธรรมดำสัญชำติอื่นทีไ่ม่ใช่สัญชำติไทย ใหแ้นบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง 
ที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

- นิติบุคคลสัญชำติไทย ใหแ้นบส ำเนำหนงัสือรบัรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ ฉบบัที่มีขอ้มลู
ล่ำสุดและอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถำ้มี) 
และ ให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือส ำเนำบัตรพนักงำน
รฐัวิสำหกิจของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ที่ไดล้งลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำหนงัสือรบัรองขำ้งตน้ ที่ยงัไม่
หมดอำย ุ(กรณีที่เป็นส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร หรือส ำเนำบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ ใหแ้นบส ำเนำทะเบียน
บำ้นหนำ้ที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น และหนำ้ที่แสดงชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงนำมมำดว้ย) กรณีกรรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำมเป็นชำวต่ำงประเทศ ใหใ้ชส้ ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงของกรรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำม พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

- นิติบุคคลสัญชำติอื่นทีไ่ม่ใช่สัญชำติไทย ใหแ้นบส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนของบริษัทและ
หนังสือรบัรองที่ออกโดยเจำ้หนำ้ที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล ำเนำ ซึ่ง
รับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ และอ ำนำจ
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เงื่อนไขกำรลงลำยมือชื่อผูกพนันิติบคุคล โดยตอ้งมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบั
ซือ้ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำ
ส ำคญัของบรษิัท (ถำ้มี) และใหแ้นบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่
ไดร้บัรองส ำเนำหนงัสือรบัรองขำ้งตน้ ที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งตน้ทั้งหมดที่ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้  ตอ้งไดร้บักำรรบัรอง
ลำยมือชื่อโดยเจำ้หนำ้ที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ  ำนำจในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้
จดัท ำหรือรบัรองควำมถกูตอ้ง ท ำกำรรบัรองลำยมือชื่อของผูจ้ดัท ำหรือผูใ้หค้  ำรบัรองควำมถกูตอ้งของ
เอกสำร และรบัรองโดยเจำ้หนำ้ที่ของสถำนทตูไทย หรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้
จัดท ำหรือรบัรองควำมถูกตอ้งท ำกำรรบัรองลำยมือชื่อ และตรำประทับของเจำ้หนำ้ที่ Notary Public 
หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ไดด้  ำเนินกำรขำ้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำ
รบัซือ้ 

5.2.3 กรณีผูแ้สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำไดด้ว้ยตนเอง 
ยื่นหนงัสือมอบอ ำนำจ ตำมเอกสำรแนบ C.3 พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 30 บำท และส ำเนำเอกสำรหลกัฐำนแสดง
ตนตำมข้อ 5.2.2 แลว้แต่กรณี ของผู้มอบอ ำนำจและของผู้รับมอบอ ำนำจ  พรอ้มลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 
กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ Custodian มำใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนำขำย  จะต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจให้ 
Custodian สำมำรถด ำเนินกำรแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสำรตำมข้อ 5 ข้ำงตน้ จะลงนำมโดย Custodian และ
จะตอ้งมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอ  ำนำจลงนำม พรอ้มแนบหลักฐำนแสดงตนตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 
5.2.2 ของผูม้ีอ  ำนำจที่ไดล้งนำมนัน้อีก 1 ฉบบั 

5.2.4 ยื่นแบบค ำขอยกเลิก ซึ่งกรอกขอ้ควำมอย่ำงครบถว้น พรอ้มเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยตำมที่
ระบุในขอ้ 5.2.2 ที่ส  ำนกังำนของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.3.1 ภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด 

ทั้งนี้ ตัวแทนในกำรรับซื้อหลักทรัพย์ จะไม่รับเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
หลักทรัพยท์ีส่่งทำงไปรษณีย ์

5.2.5 เมื่อตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยไ์ดร้บัและตรวจสอบแบบค ำขอยกเลิก และเอกสำรประกอบตำมที่ระบุในข้อ 
5.2.2 ครบถว้นถูกตอ้งเรียบรอ้ยแลว้ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัย์จะด ำเนินกำร 
ดงันี ้

- ในกรณีขอรบัคืนเป็นใบหุน้ ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะน ำใบหุน้คืนใหแ้ก่ผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 
หรือผู้รับมอบอ ำนำจภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผู้รับมอบอ ำนำจมำ
ด ำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย โดยผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูร้บัมอบอ ำนำจสำมำรถติดต่อ
รบัใบหุน้คืนได ้ณ ที่ท  ำกำรของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตำมที่อยู่ที่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 1.3.1 

- ในกรณีขอรบัคืนผ่ำนศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(เพื่อน ำฝำกเขำ้บริษัทหลกัทรพัยท์ี่ผูย้กเลิกกำรเสนอขำยมีบญัชี 
หลักทรัพยอ์ยู่) ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุน้รำยกำรละ 50 บำท ใหแ้ก่
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์โดยตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะโอนหุน้คืนผ่ำนศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ขำ้
บญัชีฝำกหลกัทรพัย ์ตำมที่ระบุไวใ้นแบบค ำขอยกเลิก ภำยในวนัท ำกำรถัดจำกวนัท่ีผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำ
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ขำย หรือผูร้บัมอบอ ำนำจมำด ำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

หมำยเหต ุ กำรรบัหุน้คืนเป็นใบหุน้ หรือ กำรรบัหุน้คืนผ่ำนศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยด์ว้ยระบบ Scripless จะเป็น
ตำมลกัษณะของหุน้ (ใบหุน้/Scripless) ที่น ำมำเสนอขำย ผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถ
เปล่ียนแปลงแบบกำรรบัหุน้คืนได ้ 

 ส ำหรบัผูต้อบรบัค ำเสนอซือ้ที่ไดแ้สดงเจตนำขำย NVDR จะไดร้บัคืนหลกัทรพัย ์NVDR ที่แสดงเจตนำขำยไว ้ผ่ำน
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

6. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพยค์นืกรณีทีมี่กำรยกเลกิค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์

ในกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้ ตำมที่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 9 ของส่วนที่ 1 ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะส่งหนงัสือแจง้กำรยกเลิกค ำเสนอ
ซือ้พรอ้มเหตผุลไปยงัผูถื้อหลกัทรพัยข์องกิจกำรทกุรำยที่มีชื่อปรำกฏตำมรำยชื่อในทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัยล่์ำสดุภำยในวนั
ท ำกำรหลังจำกพน้วนัท ำกำรสุดทำ้ยที่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. มิไดแ้จง้ทักทว้งเหตุแห่งกำรยกเลิกกำรท ำค ำเสนอซือ้ดงักล่ำวต่อ
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ (ซึ่งส ำนกังำน ก.ล.ต. มีอ ำนำจในกำรแจง้ทกัทว้งกำรยกเลิกกำรท ำค ำเสนอซือ้ภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัจำก
วันที่ส  ำนักงำน ก.ล.ต.ไดร้บัแจง้เหตุ) และผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะแจง้กำรยกเลิกค ำเสนอซือ้พรอ้มเหตุผลผ่ำนตลำดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยอีกช่องทำงหนึ่ง ซึ่งผูถื้อหลกัทรพัยห์รือผูต้อบรบัค ำเสนอซือ้สำมำรถติดตำมข่ำวสำรดงักล่ำวได้ จำกนัน้ให้
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยด์  ำเนินกำรดงันี ้

6.1 กรณีทีเ่ป็นใบหุ้น 
ในกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์ ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะคืนใบหุน้ใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำย  โดยผู้
แสดงเจตนำขำยสำมำรถมำติดต่อรบัใบหุน้คืนไดท้ี่สถำนท่ีท ำกำรของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย์ ตำมที่อยู่ที่ไดร้ะบุ
ไวใ้นขอ้ 1.3.1 ตัง้แต่วนัท ำกำรถัดจำกวนัที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้แจง้กำรยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์ ทัง้นี ้เนื่องจำก กำรท ำ
ค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ที่ เป็นใบหุ้น  ตัวแทนรับซือ้หลักทรัพยต์้องน ำใบหุ้นไปตรวจสอบควำมถูกต้องที่ศูนย์รับฝำก
หลกัทรพัยใ์นช่วง 2 วนัท ำกำรก่อนสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์ โดยศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะท ำกำร
แปลงใบหุน้เป็นระบบไรใ้บหุน้ ดงันัน้ กำรขอรบัคืนเป็นใบหุน้ผูแ้สดงเจตนำขำยตอ้งปฏิบตัิตำมขั้นตอนที่ตวัแทนรับซือ้
หลกัทรพัยก์ ำหนดไว  ้โดยผูแ้สดงเจตนำขำยตอ้งรบัภำระค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้ที่เก่ียวกับกำรคืนใบหุน้ทัง้หมด  และขัน้ตอน
ในกำรออกใบหุน้ใชเ้วลำประมำณ 14 วนั 

6.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR 
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรคืนหุน้ผ่ำนศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย  ์เพื่อน ำฝำกเขำ้บรษิัทหลกัทรพัยท์ี่ ผูแ้สดง 
เจตนำขำยมีบัญชีอยู่ โดยตวัแทนผูร้บัซือ้หลักทรพัยจ์ะโอนหุน้คืนผ่ำนศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย์ เขำ้บัญชีฝำกหลักทรพัย์
ตำมที่ผูแ้สดงเจตนำขำยระบุไวใ้นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยภ์ำยในวนัท ำกำรถัดจำกวันที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้แจง้
กำรยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

หมำยเหต ุ กำรรับหุ้นคืนเป็นใบหุน้หรือกำรรบัหุน้คืนผ่ำนศูนยร์ับฝำกหลักทรัพยด์ว้ยระบบ  Scripless จะเป็นไปตำม 
ลักษณะของหุน้ที่น ำมำเสนอขำย ผูแ้สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงแบบกำรรบัหุน้คืนได้ ส ำหรบั
ผูต้อบรบัค ำเสนอซือ้ที่ไดแ้สดงเจตนำขำย NVDR จะไดร้บัคืนหลักทรพัย ์NVDR ที่แสดงเจตนำขำยไวผ่้ำน
ศนูยฝ์ำกหลกัทรพัย ์โดยบรษิัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 
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7. กำรก ำหนดรำคำเสนอซือ้  
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ก ำหนดรำคำเสนอซือ้หุน้สำมญัเท่ำกับ 3.30 บำทต่อหุน้ โดยมีระยะเวลำรบัซือ้หุน้สำมญัดงักล่ำวจำกผูถื้อหุน้
ระหว่ำงวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2565 จนถึงวนัท่ี 10 สิงหำคม 2565  (25 วนัท ำกำรธนำคำร) 

7.1  ทีม่ำของวิธีกำรก ำหนดรำคำเสนอซือ้ 
รำคำเสนอหุน้สำมญัของกิจกำรที่รำคำ 3.30 บำทต่อหุน้ เป็นรำคำเดียวกันกับที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดม้ำซึ่งหุน้ของกิจกำร
เมื่อวันที่  22 มิถุนำยน 2565 จำกกำรที่กิจกำรออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) และเป็นผลท ำใหผู้ท้  ำค ำเสนอซือ้ตอ้งท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัยท์ัง้หมดของกิจกำร โดยรำคำดงักล่ำวเป็น
รำคำถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัที่มีส่วนลดรอ้ยละ 9.95 จำกรำคำถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้ของกิจกำร ยอ้นหลงั 10 วนัท ำ
กำรก่อนวนัท่ีคณะกรรมกำรมีมติใหเ้สนอวำระต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมตัิใหก้ิจกำรออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่ม
ทุนเพื่อขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) คือระหว่ำงวนัที่ 15 กุมภำพนัธ ์2565 ถึง 1 มีนำคม 2565 ซึ่ง
เท่ำกับ 3.66 บำทต่อหุน้ นอกจำกนั้น รำคำเสนอซือ้ดังกล่ำว เป็นรำคำที่ไม่ต  ่ำกว่ำรำคำสูงสุดที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ หรือ
บุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ ไดหุ้้นของกิจกำรมำภำยในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยื่นค ำเสนอซือ้ต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

7.2   รำคำสูงสุดทีผู้่ท ำค ำเสนอซือ้หรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ได้มำในระยะเวลำ 90 วนั กอ่นวันย่ืนค ำเสนอซือ้ต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
หุ้นละ 3.30 บำท ซึ่งเป็นรำคำต่อหุน้ที่ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ไดม้ำซึ่งหุ้นของกิจกำร จ ำนวน 953,500,000 หุ้น ในรำคำรวม 
3,146,550,000 บำท เมื่อวนัท่ี 22 มิถนุำยน 2565   
 

8.    กำรได้หุน้กอ่นกำรท ำค ำเสนอซือ้  
(เฉพำะกรณีกำรเสนอซือ้หุน้บำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที ่ทจ. 12/2554) 

-ไม่ไดใ้ชบ้งัคบัในกรณีนี ้เนื่องจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัทัง้หมดของกิจกำร- 
 
 
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ A 

วิธีตอบรับค าเสนอซือ้และแบบฟอรม์ 

A.1 ขัน้ตอนในการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
 

A.2 แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
 

A.3 ใบยืนยนัราคาตน้ทนุหลกัทรพัย ์
 

A.4 หนงัสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
 

 



 
เอกสารแนบ A.1 

ขั้นตอนในการตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์องบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
(มหาชน)

กรณีโอนหุน้ผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless) กรณีส่งมอบใบหุน้ (Share Certificate) 

ผูถ้ือหุน้ของบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

1. กรอกแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

2. ลงลายมือชื่อสลกัหลงัใบหุน้เพ่ือโอนลอย 

1. กรอกแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

2. แจ้งความประสงค์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีหุ้นและมีบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ 
เพ่ือโอนหุน้ที่จะขายเพ่ือเขา้บญัชีดงันี ้

โอนเขา้บญัชี “บริษัทหลักทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) เพื่อ TENDER”  
เลขที่บญัชี 030-000000015-0 

3. แนบเอกสารประกอบแลว้แต่กรณี ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ดงันี ้ 
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ (เฉพาะกรณีท่ีใชส้  าเนาบตัรขา้ราชการ ส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ให้
แนบส าเนาทะเบียนบา้นดว้ย พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) (หากกรณีส่งมอบเป็นใบหุน้ ถา้แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชีพ ตอ้งแนบส าเนา
ทะเบียนบา้น หนา้ท่ีแสดงที่อยู่ตามทะเบียนบา้น และหนา้ท่ีแสดงชื่อผูแ้สดงเจตนาขายมาดว้ยพรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

  

2) บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย 
ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

  

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 
3.1 ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชยท่ี์มีอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสิน้สดุการเสนอซือ้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถา้มี) 
3.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามรบัรองท่ีไดล้งนามในเอกสารตามขอ้ 3.1 

  

  4)    นิติบุคคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย 
       4.1 ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล และหนงัสือรบัรองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบคุคล หรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภมูิล าเนา ซึ่งรบัรองถึง

ชื่อนิติบคุคล ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือผกูพนันิติบคุคล ท่ีมีอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อน
วนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจของนิติบคุคลนัน้ 

       4.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามท่ีไดล้งนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 
       เอกสารตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรบัรองโดยสถานกงสลุไทยที่มอีายไุม่เกิน 6 เดือน 
5)   กรณีท่ีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศท่ีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศท่ีไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับ

ประเทศไทย หรือมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศท่ีเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนน้ัน มิได้มีข้อยกเว้น เร่ืองการหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีจัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหุ้นสามัญท่ีเกิดในประเทศไทย 
ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งกรอกรายละเอียดของราคาตน้ทุนของหุน้สามัญท่ีน ามาเสนอขายในใบยืนยนัราคาตน้ทุนหลกัทรพัยท่ี์น ามาเสนอขายพรอ้มแนบหลกัฐานแสดง
ราคาตน้ทุนดงักล่าว เพื่อใชใ้นการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย มิฉะนัน้ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากจ านวนเงินค่าขายหลกัทรพัยท์ัง้จ านวนท่ีผูแ้สดง
เจตนาขายจะไดร้บั 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 
1. หนงัสอืมอบอ านาจฉบบัจริง พรอ้มติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แลว้แต่กรณี  
2. หลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจตามท่ีระบขุา้งตน้ 

4. ยื่นเอกสารทัง้หมดที่ 
คณุบษุดี เปล่ียนสินไชย หรือ คณุศิรประภา โพธยาลงัการ ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรพัย ์บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 540 อาคารเมอรคิ์วรี่ทาวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2658-5800 ต่อ 305 และ 707 โทรสาร 0-2658-5799 

หรือ บริษัทหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมีหลกัทรพัยท่ี์จะขายฝากอยู่ 
เพื่อใหบ้ริษัทหลกัทรพัยน์ัน้รวบรวมเอกสารเพื่อยื่นใหแ้ก ่บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

 



 เอกสารแนบ A.2 
 

แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์องบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี ..........................................................................                                                                           เลขท่ีใบรับ .....……………………………………………………….… 

เรียน บริษัท พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (“ผู้ท าค าเสนอซือ้”) และบริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย”์)  

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ........…………………………………………………………………………….…………............................สญัชาติ ........................................................…..... 
ที่อยู่ …………………………………………………………………..……………………………………………........................................………………....…………………………….……………. 
...................................................................................................................รหสัไปรษณีย ์……………………. โทรศพัท ์…………………………………. โทรสาร............................................. 

ประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์
❑ บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย    บตัรประจ าตวัประชาชน/ บตัรขา้ราชการ/ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ เลขท่ี.................................…………………………………  
❑ บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย    ใบต่างดา้ว/ หนงัสือเดินทาง เลขท่ี...............................................………………………………………….……………………… 
❑ นิติบุคคลสญัชาติไทย    เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี.................……………………………………………………………………..………………………… 
❑ นิติบุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทยท่ีประกอบกิจกรรมในประเทศไทย            เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี.................………....…………………………………………………………..………………………… 
❑ นิติบุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทยท่ีมไิดป้ระกอบกิจกรรมในประเทศไทย      เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี.................……………………………………...………………………………………....………………  

ตกลงที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) จ านวน ………………….............. หุ้น (….......................................……………….......……..)  
ในราคาหุน้ละ 3.30 บาท (สามบาทสามสิบสตางค)์ โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุน้สามัญในอัตรารอ้ยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรารอ้ยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขาย
หุ้น คิดเป็นราคาสุทธิที่ผู้เสนอขายจะได้รับหุ้นละ 3.291173 บาท (สามจุดสองเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามบาท) รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิน้ …............................................……………………. บาท 
(……......................................................……………………..…………...............................................) 
ตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดที่ระบุในค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์และจะไม่ท าการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ ก็ตาม เวน้แต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดที่ระบุในค า
เสนอซือ้หลกัทรพัย ์และขา้พเจา้ตกลงที่จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์กุประการ 
ขา้พเจา้ขอมอบใหบ้ริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัมอบอ านาจของขา้พเจา้ในการขาย โอน และส่งมอบหุน้สามญัของขา้พเจา้ตามรายละเอียดที่กล่าวขา้งล่างนี ้รวมทัง้การรบั
ช าระราคาค่าขายหุน้สามญัดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายและการรบัช าระราคาค่าขายแทนขา้พเจา้ 

❑    กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุน้”  ❑    กรณีโอนหุน้ผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
จ านวนหุน้ ชื่อผูถ้ือหุน้ตามทะเบียน ใบหุน้เลขที่ โอนจากบริษัทสมาชิกศนูย์

รบัฝากหมายเลข 
เลขท่ีโอน วนัท่ีโอน 

      
      

การรับเงินค่าขายหลักทรัพย:์     รวม  

❑ มารบัเช็คค่าหุน้ดว้ยตนเอง หรือ มอบอ านาจใหบ้คุคลอื่นมารบัแทนไดท้ี่ บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)  
❑ โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)      สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านัน้ 
             ประเภทบญัชี……………………………………………    สาขา ……………………………                         เลขที่บญัชี ………………………………………… 

 (ตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูแ้สดงเจตนาขาย พรอ้มแนบส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รือส  าเนา Statement บญัชีกระแสรายวนัดงักล่าวที่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง)  
พรอ้มกนันีไ้ดแ้นบเอกสารเพ่ือเป็นหลกัฐานประกอบการด าเนินการมาดว้ย ไดแ้ก่ ใบหุน้สามญัที่สลกัหลังแลว้ และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลกัทรพัย ์และ/หรือ หลกัฐานการโอนหลกัทรพัยผ์่านศูนยร์บั
ฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี  “บริษัทหลักทรัพย์ ไอ  วี  โกลบอล จ ากัด  (มห าชน) – เพ่ื อ  TENDER” เลข ท่ี บัญ ชี  030-000000015-0 ส าหรับผู้ ถือหลักทรัพย์สัญ ชาติ ไทย และ  

“I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - FOR TENDER” เลขท่ีบัญชี 030-000000015-0 ส าหรับผู้ถือหลักทรัพยท่ี์ไม่ใช่สัญชาติไทย และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของ
ผูท้ี่มีชื่อในหลกัทรพัย ์และ/หรือ ส  าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติบคุคล) มาดว้ยแลว้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าหุน้สามญัทัง้หมดที่แสดงเจตนาขายนีป้ราศจากภาระผูกพนัใด ๆ ทัง้สิน้ 
 
 

ลงชื่อ………………………………………….....................………ผูร้บัมอบอ านาจ            ลงชื่อ……………………………………….....................………………ผูแ้สดงเจตนาขาย 

    (….................…………………………..…………………………….)                  ( ....................………………………………….………………………….. )   
 

 

หลักฐานการรับ ใบหุน้ / ใบโอนหุน้ผ่านศูนยรั์บฝาก และแบบตอบรับค าเสนอซือ้ 
 

วนัที่ …………………………………………….                                                                                                                     เลขที่ใบรบั …………..............…………………………….……. 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยบ์ริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) พรอ้มกบัหลกัฐาน 
❑ ใบหุน้สามญั จ านวนรวมทัง้สิน้…………………………………………...……….....................................................…...หุน้      
❑ หลกัฐานการโอนหลกัทรพัยผ์่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ านวนรวมทัง้สิน้……………………………………………………….หุน้ 

จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) …………………………………………………………..………….…………………………………………………………. ไวเ้รียบรอ้ยแลว้  
โดยผูแ้สดงเจตนาขายแจง้ความประสงคข์อรบัเงินโดย 
❑ มารบัเช็คดว้ยตนเอง                         
❑ โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั  สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านัน้ 

 

  ผูร้บั ………………………………………………………..……… 
       (………………………………………………………………  ) 
 

(ส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดติดต่อคณุบุษดี เปล่ียนสินไชย หรือ คณุศิรประภา โพธยาลงัการ ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรพัย ์บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 540  อาคารเมอรคิ์วรี่ทาวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต ลมุพินี ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์0-2658-5800 ต่อ 305 และ 707 โทรสาร 0-2658-5799) 



 เอกสารแนบ A.3 

ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย ์

(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศทีมิ่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศทีไ่ม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย 
หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนน้ัน 
มิได้มีข้อยกเว้นในเร่ืองการหักภาษี ณ ทีจ่่ายทีจ่ัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหุ้นสามัญทีเ่กิดในประเทศไทย) 

 

  วนัท่ี ……………………………………………  
 
เรียน บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย”์) 
  
 ขา้พเจา้ …………………………………………………………………………… สญัชาติ ……………………………
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (ถา้มี) …………………………..………….............…… ขอแจง้ขอ้มลูราคาตน้ทุนของหุน้สามัญของ
บรษิัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (ตามหลกัฐานแนบ) ดงันี ้
 

เลขที่ใบหุน้/เลขที่ใบโอน  
(วนัที่โอน) 

ชื่อผูถื้อหุน้ตามทะเบียน จ านวนหุน้ ตน้ทนุหุน้ละ (บาท) 

    
    
    
    

รวมทัง้สิน้   

 
 พรอ้มนี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบ …………………………………………………………………… รวม …………… ฉบบั 
เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงราคาตน้ทนุของหลกัทรพัยป์ระกอบการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการดงักล่าวขา้งตน้ถกูตอ้งตรงตามความเป็นจรงิทกุประการ 
 
 
 

 ลงชื่อ  ………………………………………………. ผูแ้สดงเจตนาขาย 
  (………………………………………………..) 

 
 
หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มี
อนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ใน
ประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนน้ันมิได้มีข้อยกเว้นในเร่ืองการหักภาษี ณ 
ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทยมิได้ระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคา
ต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพยจ์ะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดค านวณภาษีจาก
จ านวนเงินค่าขายหลักทรัพยทั์ง้จ านวนทีผู่้แสดงเจตนาขายจะได้รับ 



 เอกสารแนบ A.4 

อากรแสตมป์ 
10 บาท  
หรือ 

30 บาท 

หนังสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์
 
                                                      เขียนที่ …………………………………..…  
                                                                       วนัท่ี ……….………….…………………… 
 
 โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้าพเจ้า  ……………………….……......…..............................………… อายุ ………….. ปี 
สัญชาติ …………………................... ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)......………………………………........………………… 
……………...….............................................……...…....................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..……………....ถือหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เป็น
จ านวน……………….………หุน้ ขอมอบอ านาจให…้…………………………………...……………..………  อาย.ุ............…ปี 
สัญ ช าติ .………………………ที่ อ ยู่ เล ข ที่ (ที่ ติ ด ต่ อ ท า ง ไป รษณี ย์ ได้ )  ……………………………………………………… 
รหสัไปรษณีย ์…......................เป็นผูร้บัมอบอ านาจของขา้พเจา้ในการ 

❑ ขาย โอน และส่งมอบหุน้สามญัของบรษิัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)   

❑ รบัเช็คช าระราคาค่าขายหุน้สามญั (ในกรณีที่เลือกรบัช าระราคาค่าขายหุน้สามญัเป็นเช็ค) ดงักล่าว 

โดยด าเนินการผ่านบรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ตลอดจนการกระท าใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการนีแ้ทน
ขา้พเจา้จนเสรจ็สิน้ 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าการภายในขอบอ านาจดังกล่าว  ใหถื้อเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจา้ผู้มอบอ านาจได้
กระท าดว้ยตนเองทกุประการ 
   

ลงชื่อ  ……………………………........……………………. ผูม้อบอ านาจ 
( ……………………………........……………………. ) 

   

ลงชื่อ  ……………………………........……………………. ผูร้บัมอบอ านาจ 
( ……………………………........……………………. )  

   

ลงชื่อ  ……………………………........……………………. พยาน 
( ……………………………........……………………. ) 
   

ลงชื่อ  ……………………………........……………………. พยาน 
( ……………………………........……………………. ) 

 
หมายเหต ุ โปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มกบัหนงัสือมอบอ านาจนี ้

1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูม้อบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของ
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคล 

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ 

3) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาทในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายมอบอ านาจใหบ้คุคลอ่ืน ขาย โอน และส่งมอบหุน้สามญั และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

ในกรณีท่ีผูแ้สดงเจตนาขายขอใหบ้คุคลอ่ืนรบัเช็คแทน ทัง้นี ้หากเป็นการมอบอ านาจทัง้ 2 กรณี ใหปิ้ดอากรแสตมป์ 30 บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ B 

วิธีตอบรับค าเสนอซือ้และแบบฟอรม์ส าหรับ NVDR  

B.1 ขัน้ตอนการตอบรบัค าเสนอซือ้ส  าหรบั NVDR 
 

B.2 แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยส์  าหรบั NVDR 
 

B.3 ใบยืนยนัราคาตน้ทนุหลกัทรพัยส์  าหรบั NVDR 
 

B.4 หนงัสือมอบอ านาจในการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยส์  าหรบั NVDR 
 



 Appendix B.1 

Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR 

 

 

 

 

  

5. Submit all documents to 

3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified above 

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 

 

 

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

1) Thai Individual                                                                                  

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)                                                

  4) 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 

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                                                                                                                                                                               

 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: 

Note:   All NVDR holders should submit the Tender Offer Acceptance Form 2 business days before the last tender offer date. 

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, Bangkok 10330  

Tel : 0-2658-5800 ext 305 or 707  Fax : 0-2658-5799 

 

 

NVDR Holder of Nation International Edutainment Public Company Limited 



 
Appendix B.2 

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

 

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

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

I/We (Mr./Mrs./Ms./Company) .....………………………………………………………………………………... .Nationality...................................................... 

Contract Address ……………………………………………………………………………….....................……………….…………….....…………..…………… 

.......................................................... ................................................................................................................................................................................... 

Postal Code ……………………. Telephone No. …………….…………………….. Fascimile ................................... 

Please specific type of seller 
❑ Thai Individual                                                                                        ID Card/Civil Servant ID Card/State Enterprise Card No. …………….................................. 

❑ Foreign Individual          Alien Card/Passport No.    ………...................................……………………………………… 
❑ Thai Juristic Person                                                                               Company Registration No. ………...................................……………………………………… 
❑ Foreign Juristic Person that Operates Business in Thailand                 Company Registration No. ………...................................……………………………………… 
❑ Foreign Juristic Person that Does Not Operate Business in Thailand   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) 

 

Tel. 0-2658-5800 ext. 305 or 301 Fax 0-2658-5779 



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

I/We …………………………………………….………………………. 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. 

(Transfer Date) 

No. of NVDR Cost per Unit 

   

   

   

   

 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 

 

Duty Stamp 
THB 10  

or 
THB 30  

 

Power of Attorney 
 

 

        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 

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอรม์ 

C.1 ขัน้ตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
 

C.2 แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
 

C.3 หนงัสือมอบอ านาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์



 
เอกสารแนบ C.1 

 

ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์

ของบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
 

6 

 
 

วนัท่ี …………........………………..………..                                                      เลขท่ีใบค าขอยกเลิก ……………….........……..……………….. 

1. ผูถื้อหุน้ของบรษิัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีประสงคจ์ะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หลกัทรพัย ์

2.  กรอกแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

ยื่นเอกสารทัง้หมดภายในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2565 

4. ยื่นเอกสารทัง้หมดที่ 

คณุบษุดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คณุศิรประภา โพธยาลงัการ ฝ่ายปฏบิตัิการหลกัทรพัย ์บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

เลขที่ 540 อาคารเมอรค์ิวรี่ทาวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์0-2658-5800 ต่อ 305 และ 707  โทรสาร 0-2658-5799 

3. แนบเอกสารประกอบแลว้แตก่รณี ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ดงันี ้
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจาตวัประชาชน ส าเนาบตัรขา้ราชการ 
หรือส าเนาบตัรพนกังานรฐัวสิาหกิจ (เฉพาะกรณีที่ใช้
ส  าเนาบตัรขา้ราชการ ส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ 
หรือส าเนาบตัรประจาตวัประชาชนตลอดชีพ ใหแ้นบ
ส าเนาทะเบียนบา้นดว้ย) พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

4) นิติบุคคลทีไ่ม่ใช่สัญชาติไทย 
4.1  ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรบัรองที่ออก

โดยเจา้หน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมี
ภมิูล าาเนาซึ่งรบัรองถงึช่ือนิติบคุคล ซึ่งผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อผกูพนันิติ
บุคคล ที่ตัง้ส  านักงานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือชื่อ
ผกูพนันิติบคุคล ที่มีอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบั
ซือ้ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2) บุคคลธรรมดาทีไ่ม่ใช่สัญชาติไทย 
ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มลง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

  4.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูมี้อ านาจ
ลงนามที่ไดล้งนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 

            
3) นิติบุคลสัญชาติไทย      

3.1  ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ มีอายุ 
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสิน้สุดการเสนอซื ้อ พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถา้มี) 

3.2  ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองใน
เอกสารตามขอ้ 3.1 

 

 ทั้งนี ้เอกสารตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยที่ มีอายุไม่เกิน       
6 เดือน ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 
1. หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง พรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาท  
2. หลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจตามที่ระบขุา้งตน้ 
 



 
เอกสารแนบ C.2 

แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยข์องบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

วนัท่ี    ..........................................                                                                      เลขท่ีใบค าขอยกเลิก .....……………………………………… 
เรียน  บริษัท พอยท ์ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (“ผู้ท าค าเสนอซือ้”) และ 

บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย”์) 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) …………………………………………………..…………………. ท่ีอยู่…………………….…….... 
……………………………………………………………………………………………………….......................รหสัไปรษณีย.์................…...…..
โทรศพัท…์…………………………...ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้สามญัของบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน ..........………………..… หุน้ ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบใุนค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดย้ื่นหลกัฐานการรบัแบบตอบรบัค า
เสนอซือ้หลกัทรพัยบ์ริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน)  เมื่อวนัท่ี...................……. เลขท่ีแบบตอบรบั ……..…....…
จ านวนหุน้สามญัท่ีแสดงเจตนาขาย................................หุน้ 

ขา้พเจา้ขอรบัคืนหุน้สามญั โดยขอรบัเป็น 
❑  ใบหุน้ โดยมารบัดว้ยตนเองที่ บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)  
        (ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีแจง้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย)์ 
❑ Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุน้ผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ดว้ยการโอนเขา้บญัชีดงันี ้

ชื่อสมาชิกผูร้บัโอน ……………………………… หมายเลขสมาชิกผูร้บัโอน…….…………………………… 
ชื่อบญัชีผูร้บัโอน  ……………………………… หมายเลขบญัชีผูร้บัโอน …………………………………… 

ทั้งนี ้บริษัทหลักทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) จะโอนหุน้เข้าบัญชีขา้งตน้ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีแจง้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หลกัทรพัย ์พรอ้มนี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหุน้สามัญรายการละ 50 บาท มาดว้ยแล้ว ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัเงื่อนไขการ
ยกเลิกการแสดงเจตนาการขายหลกัทรพัย ์และการรบัหุน้สามญัคืนขา้งตน้ทกุประการ 
 

ลงชื่อ  ……………………..…..……………………ผูร้บัมอบอ านาจ   ลงชื่อ  …………...……..…………………… ผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขาย 
        (…………………...………………..………..)                              (…...………...……………………………..) 
 

 

หลักฐานการรบัแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยข์องบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
 

วนัท่ี ………………….......................……………                                          เลขท่ีใบค าขอยกเลิก ………………………………..…………….. 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์ไดร้บัแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์อง 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) จาก (นาย/นาง/นางสาว/
บริษัท).......................................................................... 
จ านวนหุน้สามญัท่ีขอยกเลิก ................................................. หุน้ พร้อมกบัหลกัฐานการรบัแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ลขท่ี....................  
หุน้สามญัท่ีท าการยกเลิกจะโอนกลบัโดยวิธี  
❑   ใบหุน้ โดยมารบัดว้ยตนเองที่ บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)  

(ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีแจง้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย)์ 
❑    Scripless or NVDR โดยโอนหุน้ผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ดว้ยการโอนเขา้บญัชีดงันี  ้
               ชื่อสมาชิกผูร้บัโอน………………………………………... หมายเลขสมาชิกผูร้บัโอน …………………………………..……… 
               ชื่อบญัชีผูร้บัโอน ……………………………………….….หมายเลขบญัชีผูร้บัโอน ………….………………………..………… 

ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) จะโอนหุน้เขา้บญัชีขา้งตน้ภายในวนัท าการถัดจากวนัท่ีแจง้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
 

       ลงชื่อ …………………………………………………. ผูร้บั 
              (...............……………….................................) 

(ส ำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อคุณบุษด ีเปลีย่นสนิไชย หรอื คุณศริประภำ โพธยำลงักำร ฝ่ำยปฏบิตักิำรหลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที ่540 อำคำรเมอรค์วิรี่ทำวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลนิจติ ลุมพนิี ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 และ 707 โทรสำร 0-2658-5799) 



 
เอกสารแนบ C.3 

หนังสือมอบอ านาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย ์
  
                                                                                          เขียนที่ …………………………………..…  
                                                                       วนัท่ี …….……………………..…………… 
 

โดยหนังสือฉบับนี ้ข้าพเจ้า  ………………………………………………………………….…….……… 
อายุ ……………… ปี สัญชาติ ……………………ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) ……………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………… รหสัไปรษณีย…์..….....……… 
ขอมอบอ านาจให…้…………………………………...........………............................อายุ…....…..ปี สัญชาติ.............. 
ที่อยู่เลขที่ (ทีต่ดิต่อทางไปรษณีย์ได)้…………………………………..……………………………….......………………... 
…………………………………………………………………………...……..รหสัไปรษณีย ์………………..….…………  
เป็นผูร้บัมอบอ านาจของขา้พเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรพัยข์องบริษัท เนชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล    
เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) จ านวน.............................. หุน้ ที่แสดงเจตนาขายใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้ ตลอดจนการ
กระท าใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการนีแ้ทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิน้ 
  
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าการภายในขอบอ านาจดังกล่าว ใหถื้อเสมือนหนึ่งว่าขา้พเจา้ผู้มอบ
อ านาจไดก้ระท าดว้ยตนเองทกุประการ 
 
     

ลงชื่อ  ……………………………........……………………. ผูม้อบอ านาจ 
( ……………………………........……………………. ) 

   
ลงชื่อ  ……………………………........……………………. ผูร้บัมอบอ านาจ 

( ……………………………........……………………. ) 
   
ลงชื่อ  ……………………………........……………………. พยาน 

( ……………………………........……………………. ) 
   

ลงชื่อ  ……………………………........……………………. พยาน 
( ……………………………........……………………. ) 

  
หมายเหต ุ โปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มกบัหนงัสือมองอ านาจนี ้

1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูม้อบอ านาจและส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของนิติบคุคล 

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ D 

แบบค าขอแก้ไขขอ้มูลผู้ถือหลักทรัพย ์

 



                                                                                                                                                                                                                                       

 

  
       ขา้พเจา้                
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที่___________________________________________มคีวามประสงคข์อให้
บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยร์บัฝากฯ”) แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์ ดงัน้ี                                                                                                                                       

  

 การแกไ้ขขอ้มลูจะมผีล เมื่อศนูยร์บัฝากฯ ไดร้บัหนงัสอืไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน  ในกรณีทีท่า่นฝากหลกัทรพัยไ์วก้บับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย์ 
    (โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน) การแจง้ขอแกไ้ขขอ้มลูต่าง ๆ โปรดตดิต่อกบับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากของทา่นโดยตรง 
 ทีอ่ยู่ส าหรบัการส่งเอกสารควรเป็นทีอ่ยู่ทีส่ะดวกต่อการรบัเอกสารโดยวธิไีปรษณียล์งทะเบยีน แต่มใิหร้ะบุทีอ่ยู่เป็นตูไ้ปรษณียต์ามที ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวง 
    พาณิชย ์ก าหนดไว ้ 
        ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งต้น 
ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น 

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในค าประกาศเกี่ย วกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ” ) 
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอย่างดแีลว้และรบัทราบวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ (หากม)ี จะ
ถกูประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ้่านรายละเอยีดทีร่ะบุไว้
ในค าประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแล้ว รวมทัง้ได้รบัความยนิยอมจากบุคคลที่สามในการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนัน้แก่ศูนย์รบัฝากฯ อย่างถูกต้ องและเป็นไปตาม
กฎหมายทุกประการ  
         นอกจากนี้ ขา้พเจ้ารบัทราบว่าส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เช่น กรณีที่ใชก้ารพมิพ์ลายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชื่อ) ซึ่งต้องน าส่งขอ้มู ลเพิม่เตมิที่อาจมขีอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศูนยร์บัฝากฯ ดงันัน้การไม่ไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าใหศ้นูย์รบัฝากฯ ไม่สามารถ
ใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได ้และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหศ้นูยร์บัฝากฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพื่อการใหบ้รกิารของศนูย์รบัฝากฯ 

    
 
 

  ลงชื่อ______________________________________  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์            
        (_____________________________________)  โทรศพัท์     
กรณีผูถ้ือหลกัทรพัย ์มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูม้อบอ ำนำจ                   
  

       ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให_้_____________________________________________ด าเนินการยื่นแบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้ 
  
 

ลงชื่อ________________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชื่อ_____________________________ผูร้บัมอบอ านาจ                            
      (________________________________)                        (_____________________________) โทรศพัท_์______________________  

ประเภทข้อมูล ระบขุ้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข) ระบขุ้อมูลใหม่ ท่ีต้องกำรแก้ไข 

   ค ำน ำหน้ำช่ือ     
   ช่ือตวั – ช่ือสกลุ                            
   ท่ีอยู่ในกำรติดต่อ   

  

  

   ท่ีอยู่ในกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ 

        และเอกสำรเชิญประชุม   
        (Principal address)  
        เม่ือมียอดหุ้น ณ วนัปิด XM 

   ใชท้ีอ่ยู่ซึง่แจง้เปลีย่นแปลงใหมข่า้งตน้ 
   ระบุทีอ่ยู่*__________________________________________________________________                         
       _________________________________________________________________________ 
* ซึง่เป็นทีอ่ยู่ตามหน้าทะเบยีนทีไ่ดแ้จง้ไวก้บัศนูยร์บัฝากฯ หรอื บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์ 
   คสัโตเดยีน) จงึจะมผีลต่อการเลอืก Principal address        

   รหสัไปรษณีย ์                           
   โทรศพัทบ้์ำน/ ท่ีท ำงำน                       
   โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี                         

   อีเมล (email)      

   อ่ืนๆ       

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่___________________เลขทีร่ายการ___________________ผูต้รวจรบั___________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัย์แลว้ 
ลงชือ่______________________เจา้หน้าที ่

ศรท-301 

อากรแสตมป์   
10  บาท 

 

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์

วนัที ่     

เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอฯ  

 

ศรท-301_V.4/2022 : 01/03/2022 
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1. แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ยา่งถูกตอ้งครบถ้วน 
2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณีเปลีย่น ค าน าหน้าชื่อ/ชื่อตวั/ชื่อสกุล โปรดแนบ  
    เอกสารการเปลีย่น ค าน าหน้า, ชื่อตวั, ชื่อสกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหยา่ แลว้แต่กรณี   
    ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ (ชื่อสกุลเดมิก่อนแกไ้ข) พรอ้มแบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่เพื่อขอใหน้ายทะเบยีนออกใบหลกัทรพัย์ 
       ฉบบัใหม ่(ชื่อสกุลใหมต่ามทีข่อแกไ้ข) 
3. เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้รบัมอบอ ำนำจ (ถา้ม)ี ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง 
   กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ  
   หรอื https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิุคคล.pdf 
4. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณีด าเนินการทัว่ไปทีน่ าสง่ใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มลู 
   ทีไ่มจ่ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศูนยร์บัฝากฯ และศูนยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดังนัน้  
   เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าสง่เอกสารแสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูสว่น 
   บุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากฯ ทัง้น้ีในกรณีทีไ่มไ่ดด้ าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศูนยร์บั 
   ฝากฯ จะถอืวา่ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบคุคล  เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรแสดงตน 

กรณีกำรแก้ไขอ่ืน ๆ 

บคุคลรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  
    ฉบบัจริง  
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์มไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น 
   มาด าเนินการแทน น าบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถ้อืหลกัทรพัย ์ฉบบัจริง*  
     และส ำเนำ ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร มาแสดง 
    * กรณีไมส่ามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ด ้  
     โปรดแนบ หนังสอืรบัรองส าเนารายการเกี่ยวกบับตัรประจ าตวัประชาชนที่ออก

โดยส านกังานเขต/อ าเภอ ฉบบัจริง (อายไุมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) ของ 
ผูถ้อืหลกัทรพัย ์เพิม่เตมิ 
3. กรณีสง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์ 
   - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีไ่ดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
     โดยเจา้ของบตัร  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร  

   

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์ศรท-301 

ศรท-301_V.4/2022 : 01/03/2022 

https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิติบุคคล.pdf


                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 
 
 

ประเภทบคุคล  เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรแสดงตน 

กรณีกำรแก้ไขอ่ืน ๆ 

บคุคลรรมดำ 

- สญัชำติอ่ืน 

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  
    ฉบบัจริง  
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์มไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมา 
    ด าเนินการแทน น าใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหลกัทรพัย ์ฉบบัจริง*  
     และส ำเนำ ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสารมาแสดง 
    * กรณีไมส่ามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื สง่เอกสารมาด าเนินการ 
      ทางไปรษณีย ์
       - ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที่ Notary Public รบัรองความถูกตอ้งของ 
        ส าเนาหนงัสอืเดนิทางและใหส้ถานทูตไทยหรอืกงสลุไทยรบัรองลายมอืชื่อและ 
        ตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public ดว้ย      
    การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
    * กรณีไมส่ามารถแสดงใบต่างดา้วฉบบัจรงิได ้หรอื สง่เอกสารมาด าเนินการ 
      ทางไปรษณีย ์
     โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองรายการเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร  (อายไุมเ่กนิ 90 วนั  
                   นบัจากวนัออกเอกสาร) เพิม่เตมิ 

- ส า เนา ใบต่ า งด้าว /ส า เนา
หนังสอืเดนิทาง ลงลายมอืชื่อ
ร ับรองส า เนาถู กต้อ ง โดย
เจา้ของเอกสาร  

   

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
    นิตบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล ลงลายมอืชื่อ 
    รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 

นิติบคุคล 

- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิุคคลนัน้  
    มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั  
    และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีนิ่ตบิุคคล 
    นัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความ 
    ถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้ง 
    ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรอง 
    ลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที่ Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
         การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
         เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อย 
           เป็นภาษาองักฤษ         

ศรท-301 เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์

ศรท-301_V.4/2022 : 01/03/2022 

หมายเหตุ : 1. ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว หมายความถงึ ขอ้มลูทีม่คีวามหมายตามที ่มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ก าหนดไว ้
                   เช่น ศาสนา หมูเ่ลอืด เป็นตน้ 
               2. ศนูยร์บัฝากฯ จะพจิารณาเอกสารขา้งตน้ เมือ่ไดร้บัเอกสารทีค่รบถว้นและปรากฏขอ้มลูชดัเจน เช่น ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ 
                   ชดัเจน หรอืการลงลายมอืชือ่ชดัเจน เป็นตน้ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ E 

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการท าค าเสนอซือ้ 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ F 

แผนทีบ่ริษัทหลักทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) 

เลขท่ี 540 อาคารเมอร์ควิร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 18  
ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทร: 02 658 5800 ตอ่ 301 หรือ 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 

 

ตกึเมอร์ควิร่ีตัง้อยูห่วัมมุถนนหลงัสวน(ตรงข้ามเซน็ทรัลชิดลม)  

เช่ือมตดิกบัรถไฟฟ้า 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 

งบการเงนิเฉพาะบริษัทส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2565 ของ                   
บริษัท พอยท ์ออฟ วิว (พโีอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ H 

ประกาศความเป็นส่วนตัว 



ประกาศความเป็นส่วนตัว สาํหรับการตอบรับคาํเสนอซอืหลักทรัพยข์อง  

บริษัท เนชนั อินเตอรเ์นชนัแนล เอด็ดเูทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) 

ประกาศความเ ป็นส่วนตัวสําหรับการตอบรับคํา เสนอซือหลักทรัพย์ของบริษัท  เนชัน อิน เตอร์เนชันแนล  

เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) จากการทาํคาํเสนอซือของบริษัท พอยท ์ออฟวิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จาํกัด (“บริษัทฯ”) ฉบับนี 

จดัทาํขึนเพือแจง้ใหท้่านทราบเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบ

อาํนาจ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทเีก็บรวบรวม  

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง ชือ-นามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด 

ภาพถ่าย หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชน (หรือหมายเลขบัตรประจาํตัวขา้ราชการหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) หมายเลข

ประจาํตวัผูเ้สียภาษี เลขทะเบียนผูถ้ือหลกัทรพัย ์ทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล รายละเอียดการถือหุน้/หลักทรพัย ์รายละเอียดการ

ขายหุน้/หลกัทรพัย ์รายละเอยีดบญัชีซอืขายหลกัทรพัย ์รายละเอียดบญัชีเงินฝาก รายละเอยีดการมอบอาํนาจ เป็นตน้ 

หมายเหต ุ สาํหรับเอกสารประกอบการตอบรบัคาํเสนอซือหลักทรพัย ์และ/หรือการมอบอาํนาจทีท่านนาํส่งให้แก่

บริษัทฯ ซึงอาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว เช่น เชือชาติ หมู่โลหิต ศาสนา อนัเป็นขอ้มลูทีไม่จาํเป็นสาํหรบัการตอบ

รบัคาํเสนอซือหลกัทรพัย ์บริษัทฯ ขอเรียนใหท้ราบว่าบริษัทฯ ไม่มีเจตนาทีจะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวดงักล่าว ดงันนั 

ท่านจึงสามารถขีดฆ่าเพือปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวก่อนนาํส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่บริษัทฯ (หรือตวัแทนในการรบั

ซือหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ) ทงันี ในกรณีทีท่านไม่ไดป้กปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวดงักล่าว บริษัทฯ (หรือตวัแทนในการ

รบัซือหลักทรพัยข์องบรษิัทฯ) สงวนสิทธิทีจะดาํเนินการปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวของท่านบนเอกสารทีไดร้บั โดยไม่

ถือว่าบริษัทฯ (หรือตวัแทนในการรบัซือหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ) ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวดงักล่าว 

ทงันี บรษิัทฯ (หรือตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ) อาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง หรือผ่าน

บรษิัทหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร)์ ทที่านมีบญัชีซอืขายหลกัทรพัย ์ผ่านเอกสารการตอบรบัคาํเสนอซือหลกัทรพัย ์(เช่น แบบตอบรบัคาํเสนอ

ซือหลักทรัพย์ หนังสือมอบอาํนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์แบบคาํขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์เอกสาร

ประกอบการแสดงตน เป็นตน้)  

2. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

บรษิัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยั (1) ฐานการปฏิบตัิตามสญัญา (2) ฐานการ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย (3) ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย เพอืวตัถปุระสงคใ์นการยืนยนัตวัตน การตรวจสอบจาํนวนหุน้ในการตอบ

รบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัย ์การชาํระเงินค่าขายซือหลกัทรพัย ์และการติดต่อ รวมถึงเพอืวตัถุประสงคใ์นการปฏิบตัิหนา้ทีตามกฎหมาย

ของบรษิัทฯ ในฐานะบรษิัทจาํกดั  

บริษัทฯ ไม่มีมีเจตนาทีจะเก็บรวบรวมและ/หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีละเอียดอ่อนของท่าน อย่างไรก็ดี ในกรณีที

บรษิัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทลีะเอียดอ่อน บรษิัทฯ จะดาํเนินการโดยอาศยัความยินยอมโดยชดัแจง้

ทไีดร้บัจากท่าน หรือกระทาํต่อเมอืมีกฎหมายอนญุาตใหก้ระทาํได ้

ทงันี หากท่านไม่ประสงคใ์หข้อ้มลูส่วนบุคคลทีจาํเป็นของท่านแก่บริษัทฯ เพือวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการตามทีกล่าว

มาแลว้ขา้งตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธไม่รบัการตอบรบัคาํเสนอซือหลกัทรพัย ์หรือการดาํเนินการอืนใดใหแ้ก่ท่านซงึตอ้ง

อาศยัขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวในการดาํเนินการ 



3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลาเท่าทีจาํเป็นตามสมควรเพือบรรลวุตัถุประสงคข์องบริษัทฯ 

ในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล อย่างไรก็ดี เพือการปฏิบตัิตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้ง

เก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไวน้านขึนตามทกีฎหมายกาํหนด 

4. บุคคลทบีริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บรษิัทฯ อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลทีสาม ดงัต่อไปน ี 

1) ผูใ้หบ้รกิารทีบรษิัทฯ ว่าจา้ง ทปีรกึษาทางการเงิน ซงึรวมถึงตวัแทนในการรบัซอืหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ใหด้าํเนินการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพือประโยชนใ์นการยืนยนัตวัตน การตรวจสอบจาํนวนหุน้ในการตอบรบัคาํ

เสนอซือหลกัทรพัย ์การชาํระเงินค่าขายหลกัทรพัย ์และการติดต่อ 

2) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกํากับดูแล เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส ํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกระบวนการ/

ขนัตอนการตอบรบัคาํเสนอซือหลกัทรพัยแ์ละนาํส่งบญัชีรายชอืผูถื้อหุน้  

5. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

ความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิงสาํคัญ บริษัทฯ จึงจัดใหม้ีมาตรการรกัษาความมันคงปลอดภัยที

เหมาะสม ซึงครอบคลุมมาตรการป้องกันดา้นการบริหารจดัการ มาตรการป้องกันดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ 

เพือป้องกันขอ้มูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึง การใชห้รือการเปิดเผยโดยผู้ทีไม่มีสิทธิหรือผูท้ีไม่มีหนา้ทีทีเกียวขอ้งกับ

ขอ้มลูส่วนบุคคลนนั เช่น การเขา้รหสัและการจาํกดัการเขา้ถึง เพอืใหม้นัใจว่าบคุคลทไีดร้บัอนุญาตเท่านนัทเีขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล

ของท่าน เป็นตน้ 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคล (เฉพาะกรณีทบีรษิัทฯ อาศยัความยินยอมของท่าน) สิทธิในการเขา้ถึงหรือขอรบัสาํเนาขอ้มลูส่วนบุคคลเกียวกบัท่านทีบริษัท

ฯ ดาํเนินการอยู่ สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือ

ทาํลายหรือทาํใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูทไีม่สามารถระบุตวับุคคลได ้สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการ

ขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง สิทธิในการยืนขอ้รอ้งเรียนต่อสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทงันี ภายใต้

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลประกาศกาํหนด โดยบรษิัทฯ อาจปฏิเสธคาํขอของท่านได้

โดยเหตผุลอนัสมควรและโดยชอบ 

7. ช่องทางการติดต่อ 

หากท่านมีคาํถาม ขอ้สงสยัหรือมีความประสงคท์จีะใชสิ้ทธิของท่านเกียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบรษิัทฯ 

ตามรายละเอียดทรีะบุดา้นล่างน ี

สาํนกัเลขานกุารบริษัท 

บรษิัท พอยท ์ออฟวิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จาํกัด 

เลขที 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ์ชนั 9 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวด-ีรงัสิต 

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท ์02-273-8884 
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